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FÖRTECKNING Å UPSALA UNIVERSI-

TETSBIBLIOTEKS LEDARE
JÄMTE KORTA UPPLYSiNINGAR RÖRANDE DERAS VERKSAMHET

Af CLAES ANNERSTEDT

Idet
bref af 13 april 1620, i hvilket Gustaf Adolf uttalade sin

vilja om inrättande af ett universitetsbibliotek i Upsala och på

samma gång framträdde som dess förste donator genom att

till detsamma skänka sitt i Stockholms Gråmunkekloster stå-

ende bibliotek, omtalas ännu icke någon fast bibliotekarieplats;

konungen ansåg det tydligen vara nog, om någon af professo-

rerna, utan särskildt arvode, finge sig ålagdt att öfvertaga en

dyhk funktion. Och häri gjordes ej någon ändring genom det

nya bref af 7 juli 162 1, som stadfäste det förra. På dylika

vilkor kunde just ingen professor vara hågad att åtaga sig upp-

draget annat än för möjligast korta tid, och befattningen väx-

lade därför i början nästan årligen innehafvare. Oefterrättlig-

hetstillståndet slog dock i ögonen, och såväl universitetets kansler

Johan Skytte som rikskanslern Axel Oxenstierna läto konsistoriet

1637 veta, att så kunde ej fortgå, och detta gjorde verkan.

Konsistoriet beslöt utse en person, som skulle ständigt tjänst-

göra som bibliotekarie, och föll den 2 maj 1638 med sitt val

på fil. adjunkten Laurentius Tolfstadius. Att man icke

gaf uppdraget åt en professor var naturligt, då man ej kunde

bereda den valde full professorslön. Häri gjorde först drottning

Kristina ändring genom att den 13 juh 1648 utnämna dittils

varande juris professor Johannes Loccenius till bibliotekarie

Förf:s stavning; är i denna uppsats bibehållen på begäran.
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och i sin nya stat af 25 nov. s. år fastställa samma lön för bi-

bliotekarien som för professorerna. Den underlägsenhet i lön

och ställning, som under decenniet 1638—48 skilde bibliotekarien

från professorerna, utgör emellertid icke något hinder för att

börja serien från 1638, och detta så mycket mindre som platsens

innehafvare under första årtiondet utöfvat en minst sagdt lika

stor, ja snarare större verksamhet, än åtskillige af deras efterträ-

dare. Jag begynner därför serien med

I. LAURENTIUS TOLFSTADIUS.
Födelseåret okändt, magister 162g, fil. adjunkt [senast 1631],

akademinotarie 26 okt. 1636, bibliotekarie 2 maj 1638, teol. adjunkt 4

dec. 1639, rektor vid Hernösands skola sept. 1640, pastor i Sigtuna 21

juli 1646, död 1650.

Under sin korta tjänstetid hann han dock, till största delen

med egen hand, utarbeta en lokalkatalog i tvenne band öfver

bokbeståndet. Och detta var ingalunda obetydligt, då Gustaf

Adolf förutom det ofvannämda biblioteket i Gråmunkeklostret

altjämt donerade af de rika krigsbyten han gjorde i främmande
land, såsom jesuitbiblioteken i Riga och Braunsberg och de

biskopliga i Frauenburg och Wiirzburg.

2. CHRISTIERNUS ALSINIUS.

Födelseår okändt, magister 1632, fil. adjunkt dec. 1636, dom-
kyrkonotarie 163g, bibliotekarie 4 dec. 163g, skolrektor i Enköping
1641 (före 3 juli), konrektor vid Stockliolms trivialskola 1643, rektor

där 3 juli 1644, död 1659.

Af hans verksamhet vid biblioteket finnes ej något säkert

spår.

3. HAQVINUS ANDRE.-E GRAN.4^:US.

Födelseår okändt, bibliotekarie senast i augusti 1641, magister

1646, pastor i Tierp 30 aug. 1649, död sept. 1670.

Han fortsatte Tolfstadii lokalkatalog och utarbetade äfven

en realkatalog öfver större delen af bokbeståndet samt förteck-

nade ordentligt accessionerna i sin tid 1641—48.
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4. JOHANNES LOCCENIUS.

Född 13 mars 1598 (i Itzehoe, Holstein), student i Helmstädt 1618,

sedan i Rostock, juris doktor i Leiden 1625, tillträdde en e. ord. pro-

fessur i historia i L'psala 25 okt. 1625, blef ordinarie dylik i mars 1627,

därjämte professor Skytteanus senast 3 okt. 1628, juris professor 7 nov.

1634, bibliotekarie 13 juli 1648, juris professor honorarius 4 juli 1666,

död 27 juli 1677.

lUllANNES LOCCENIUS.

Portriitt i oljn i Uni\-ersitetsbibliotekel.

Hans omfattande vetenskapliga verksamhet har nog för-

hindrat lionom att liafva mycken tid tillöfvers för bibhoteket,

aldeles oafsedt, att lokalens usla skick kunde afskräckt äfven

yngre krafter, än mer en äldre man, som hade händerna fulla

af vetenskapligt arbete. Samlingarnas storlek vid hans tillträde

(något öfver 8,500 böcker och kanske 1,165 handskrifter) var

visserligen ej öfverväldigande, om ock för sin tid betydande,

och accessionerna voro obetydliga (så till exempel inköptes

blott 33 band årligen under åren 1641—54), men fukten, kvlan,
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mörkret och den oerhörda trängsehi i den tarfhga bibhoteks-

byggnaden voro så mycket mer afskräckande. Denna byggnad,

belägen i domkyrkoterrassen snedt mot Gustavianum, bestod af

tre rum i hvardera våningen, af hvilka den nedre var så godt

som en jordkällare. Huruvida Loccenius haft någon del i det

ärliga katalogsarbete, som hans amanuenser, först Petrus Lau-

rentinus och sedan Carolus Petri Wallinus (död som dom-

prost i Skara), utförde, är omöjligt att afgöra. Intresserad för

saken har han måst vara, då detta arbete tydligen afsett att

möjliggöra den inventering, som härigenom kom till stånd 1676.

De icke obetydliga luckor i bokbeståndet, som då kommo i

dagen, kunna till stor del hafva berott på, dels att lokalens be-

skaffenhet omöjliggjorde hvarje säker kontroll, dels att Locce-

nius, liksom sedan Wolf, Obrecht och Norrmannus, ville om-

stöpa uppställningen efter sitt hufvud, utan att dock en dylik

vid något af tillfällena hann genomföras. Den store Olof Rud-
beck, som ägde hans oinskränkta förtroende, förfogade ock

efter eget behag med samlingarna; så stannade alla musikverk

från första stund i dennes hem, förklarligt nog, då han om-

bestyrt inköpet och ledde den musikaliska undervisningen vid

universitetet. Syndade Rudbeck i detta afseende, så får man
å andra sidan ej glömma, att den oskattbara samling af hand-

skrifter, som kanslern M. G. De la Gardie donerade 1669, högst

sannolikt blef universitetets på grund af gifvarens beundran för

och beroende af Atlantikans författare. Loccenii tid inleddes

med en beklaglig förlust, i det drottning Kristina 1648 återtog

femtio dyrbara handskrifter ur sin donation.

5. JOHANNES SCHEFFERUS.
Född i Strassburg 2 febr. 1621, student där 1637, professor

Skytteanus 1648 (installerad 13 juli), tillika professor honorarius i

natur- och folkrätt 18 oct. 1665, bibliotekarie efter svärfadern 13 nov.

1677, död 26 mars 1679.

En af sin tids störste lärde, efterlemnade han ett veten-

skapligt arf, som knappast ännu uppskattats till sitt fulla

värde. Bland hans talrika skrifter (han anför själf i sin Suecia
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literata 51 tryckta arbeten och 25 otryckta) rör ingen direkt

bibliotekets historia, ehuru två af dem, Upsalia antiqua 1666

och Suecia hterata 1680 (ny upplaga i6g8), vitna om hans

vidsträckta bibliografiska och literärhistoriska studier och om
stor bekantskap äfven med bibliotekets skatter; än i våra dagar

torde hvarje bibliotekarie hafva behof af att känna det senare

arbetet. Han skulle otvifvelaktigt, trots sin svaga hälsa, biblio-

JOHANXES SCHEFFERUS.

^.Porträtt i olja i Universitetsbiblioteket.)

tekslokalens uselhet och öfriga svårigheter, hafva sörjt för till-

varatagande af dess skatter och deras tillgodogörande, om ej

döden skördat hans lif inom ett och ett hälft år efter utnäm-

ningen. Han insåg genast, att det skulle vara omöjligt att,

innan bibliotekslokalen vidgats och förbättrats, söka lösa dess

vigtiga uppgift, och han grep sig genast an därmed. Han före-

slog att färdigbygga den i domkyrkans terrass bredvid biblioteks-

huset liggande halffärdiga byggnad, som varit ämnad till lokal

för det då i Upsala förlagda Antikvitetskollegiet. För sin sak
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vann han stöd så\-äl hos kanslern De la Gardie som hos sin

hårdnackade motståndare, Olof Rudbeck, i hvars hand utförandet

lades. Hela saken afstannade dock med Schefferi död. I hans

tid upprättades (sept. 1678) den första ännu i behåll varande

förteckningen öfver bibliotekets dåvarande kataloger.

OI.AUS VEKIiLIUS.

(1'ortruu i olja i Universitetsbiblioteket.)

6. OLAUS VERELIUS.
Född 12 febr. 1618, student i Dorpat 1633, i Upsala 1638, elo-

quentise professor i Dorpat ig okt. 1652, hvilken plats han aldrig

tillträdde, akademiräntmästare i Upsala 30 juli 1653, därjämte 30 maj
1662 nämd till den för honom inrättade professuren i svenska anti-

kviteter och till riksantikvarie 22 nov. 1666, bibliotekarie 29 april

1679, död 3 jan. 1682.

En man med \ddsträckt bildning och verkligt lärd (latinska

språket beherrskade han öfverlägset väl), om han också ej

kunde mäta sig med Schefferus i kritiskt skarpsinne och fin

smak, har han hedern af att haf\-a beredt den nordiska forn-

forskningen ett rum vid universitetet, om ock lians öfverdrifter
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på detta område, ej minst under påverkan af hans vän, den

genialiske Olof Rudbeck, något minska värdet af hans oförtrutna

arbete. Tyvärr saknade han i likhet med de flesta af sina samtida

blick för den latinska medeltidslitteraturens betydelse. Det var

denna omständighet i förening med hans personliga bittra er-

farenhet af bibliotekets svaga ekonomi, som kom honom att som

bibliotekarie göra sig djupt medskyldig i den olycksaliga van-

dalism, genom hvilken handskrifter och böcker från medeltiden

i stor omfattning bortslumpades från biblioteket på allehanda

sätt, mest till bokbindare. Däremot kan ej läggas honom till

last, att det under Schefferus påbegynta arbetet å den nya

lokalen aldeles afstannade. Hvarken han eller någon annan var

i stånd att härtill anskaffa medel.

7. HENRIK SCHUTZ.
P^ödd 16 nov. 1647, student 1656, magister 1672, e. ord. teologie

professor 17 maj 1679, bibliotekarie 7 jan. 1682, förflyttad 30 april 1687

till den ordinarie teologie professur, till hvilken han utnämts redan 5

jan. 1681, domprost 17 maj 1692, död 2 sept. 1693.

En hätsk natur och en man med mycket svag vetenskaplig bar-

last, har han egentligen gjort sig ett namn genom sitt ryktbara

angrepp på den snillrike Olof Rudbeck, en strid, som icke minst

rörde biblioteket, i det den gällde räkenskaperna från tiden för

Schiitz' tre företrädare, hvilkas minne Olof Rudbeck velat fria

genom att, dock något på fri hand, rekonstruera deras räkenskaper.

Några direkta förtjänster om institutionen har Schiitz ej inlagt,

utom den, att han hoptiggde eller snarare framtvang en ej obetyd-

lig summa för dess behof och äfven sökte göra ett slut på professo-

rernas långlån. Det är dock ej alldeles omöjligt, att det insteg, som

han eget nog förvärfvat hos Karl XI, bidragit till, att denne räd-

dade biblioteket ur sitt lokala nödläge genom att förskaffa det en

för den tiden lysande och lämplig bostad i Gustavianum, hvars

öfre våning på statens bekostnad förhöjdes och för ändamålet nyin-

reddes 1686—93. Kanske konungens goda tanke om Schiitz något

bidragit till den förres storartade donationer af Magnus Gabriel

De la Gardies bibliotek 1686 och Claes Rålambs 1693.
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8. CLAUDIUS ARRHENIUS, adlad ÖRNHJÄLM.

Född 22 dec. 1627, student 1650, logices professor 23 okt. 1667,

historiarum d:o 7 okt. 1668, bibliotekarie 30 april 1687, censor librorum

23 febr. 1689, död ig maj 1695.

Hans korta tjänstetid medgaf honom icke att på något sär-

skildt sätt ingripa i bibliotekets lif, hvarför annars hans vid-

sträckta historiska forskningar, särskildt i Sveriges medeltids-

historia, tycktes innebära goda förutsättningar.

9. NILS WOLF, adlad WOLF STJERNBERG.

Född 12 okt. 1641, e. ord. professor i eloquentia och historia i

l.und 3 okt. 1668, ordinarie d:o i teoretisk filosofi därstädes 16 dec.

1670, professor i praktisk filosofi i Upsala 13 sept. 1679, bibliotekarie

4 mars 1689, död 6 nov. 1694.

Något personligt spår har han ej efterlemnat i bibliotekets

historia. Men i hans tid utfärdades den 2 juli 1692 två

konungabref af ej ringa betydelse för institutionen. Det ena

stadgade afgifter att utgå till densamma vid utnämningar, pro-

motioner och studentinskrifningar, hvarigenom det tarfliga an-

slaget flerdubblades. Det andra, med stor räckvidd för fram-

tiden, ålade de fyra boktryckerierna i Mälarstäderna att år-

ligen aflemna ett exemplar af sina tryckalster. Välbehöflig-

heten af en dylik anordning framgår bäst däraf, att biblioteket

1649 ägde blott fem svenska böcker och under de följande 26

åren ej inköpte mer än 28 dylika utöfver de 17 som förvärf-

vades genom gåfva. Det kungliga lagbudet stannade emellertid

länge på papperet, ännu 1698 hade ej något tryckeri aflemnat

något; och det gick ej bättre efter att åläggandet den 16 febr.

1707 utsträckts till alla rikets tryckerier. Det behöfdes tyvärr

nära 200 år för att få denna enkla sak fullt reglerad till biblio-

tekets fromma. Här bör ock framhållas, att den egentliga tungan

af biblioteksarbetet, särskildt af katalogiseringen, har i Wolfs

och hans efterträdares tid, ja ända in i Benzelii (eller åren 1690

—1702) hvilat på den skicklige och outtröttlige vice bibliotekarien
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Johan Eenberg's skuldror, han som inlagt så stora förtjänster

om Upsala stads historia och som 1704 blef professor i praktisk

filosofi.

10. ELIAS OBRFXHT.
Född 13 april 1653 i Strassburg; professor Skytteanus 21 febr. 1682,

därjämte bibHotekarie 23 nov. 1694 samt tillika 1695 kunglig bibliote-

karie i Stockholm och en slags generalbibliotekarie för hela riket, död
16 jan. i6g8.

Om hans verksamhet vet man ej mer, än att han äf\-en

haft funderingar på att omrangera biblioteket, ehuru man ej

vet i hvilken riktning eller om han därvid visat några ovanliga

egenskaper eller kommit långt vid verkställigheten.

II. LAURENTIUS NORRMANNUS.
Född 24 april 1651, student 1668, sekreterare hos M. G. De la

Gardie 1681, e. ord. professor i LL OO i Llpsala 25 jan. 1682, ord.

dito i Lund 14 dec. 1682, professor i teoretisk filosofi i Upsala 19 aug.

1684, dito i grekiska 16 sept. 1685, teol. professor 15 dec. 1693, biblio-

tekarie 12 febr. 1698, domprost 2 maj 1702, biskop i Göteborg 2 dec.

1702, död 21 maj 1703,

Denne utomordentligt begåfvade man, som tillika besatt en

sällan öfverträffad arbetskraft, skulle otvifvelaktigt kommit att

rista djupa spår i bibliotekets historia, om han fått längre stanna

på chefsplatsen, isynnerhet som han redan tidigt gjort bokkun-

skapen till föremål för djupare studier; redan i6go som professor

i grekiska föreläste han öfver detta ämne. Han medhann dock

att omordna biblioteket i dess nya lokal å Gustavianum och

begynna en realkatalog öfver dess bestånd. Af denna blef den

teologiska delen färdig före hans afgång från platsen, och kata-

logerna för de tre andra fakulteterna förelågo i concept. J. Een-

berg har dock, som redan nämdt, ej mindre förtjänst af detta

vackra resultat, än den spränglärde Norrmannus. Härvid bör

erinras, att biblioteket, som 1648 ansetts äga något öfver 8,000

volymer, 1703 enligt Eenbergs uppgift' räknade 30,000, en siffra,

^ Det är väl härifrån som uppgifter med samma siffra härleda sig dels i

Palmskiöldska samlingen (Ups. B.), dels i La Motr.wes (1716 gjorda) 1727

tryckta resa.
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som dock torde väva. något för hög, äfven om man får antaga,

att dupletterna äro däri inräknade. G. Wallin beräknade 1730

storleken till 16,916 verk (icke volymer) och har tydligen icke med-

räknat allt. Mot bägge uppgifterna måste ställas de säkrare

från P. F. Anrivillii tid, som anföras nedan. Norrmannus har

ock föreslagit att gifva biblioteket ett nytt reglemente i stället

för konstitutionernas korta och otillfredsställande bestämmelser.

I..URENTILS XORRMANNLS.

(Kopparstick.)

Han ville äfven stycka massorna af gamla kolligatband, i hvilka

så många rariteter ofta lågo gömda och förglömda. Slutligen

har han hedern af att jämte Jesper Svedberg hafva föreslagit, att

domkyrkans bibliotek skulle förflyttas till Gustavianum; denna

enkla och naturliga åtgärd blef dock verklighet först ett sekel

senare. Af hans tryckta skrifter berör ingen direkt biblioteks-

väsendet, men för ofvannämda föreläsningar i ämnet 1690 låg till

grund en af honom tvänne år tidigare författad nu tyv^ärr förkom-

men 'I ni\ersas rei librarise selectioris typus atque schematismus'.
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12. ERIK BENZELIUS D. Y.

Född 27 jan. 1675, student 1682, disputerade pro exercitio 1692,

aflade 1694 den vanliga förberedande teologiska examen, försvarade

10 maj 1702 sin afhandling pro gradu, bibliotekarie 30 aug. 1702,

kyrkoherde i Hagby och Ramsta 20 april 1719, teol. professor öfver stat

30 april 1723, biskop i Göteborg 7 mars 1726, dito i Linköping 5 maj

1731, ärkebiskop 20 sept. 1742, död 2^ sept. 1743.

ERIK ISEXZELIUS D. V.

',1'orlriitt i olja af |. H. SchclTel i Universitetsbiblioteket.

Hittils hade chefsplatsen vanhgen ansetts böra vara en belö-

ning åt någon högt förtjänt professor. Nu åter tillföll den en

ograduerad, ej mer än 27-årig student, som ej ens tjänstgjort

vid biblioteket. Men valet kunde ej fallit bättre. Den unge ägde

en briljant begåfning och hade drifvit grundliga studier och

gjort vetenskapliga forskningsresor med den framgång, att han

vid hemkomsten var fullt kvalificerad att mottaga en pro-

fessur: han besatt ock en högst ovanlig arbetskraft, ej mindre

än den store företrädarens. Till sin lycka fick institutionen
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behålla honom i ett och tjugu år. Det var en stor förmån

för honom, att biblioteket vid hans tillträde ägde en rymlig' och

efter tidens anspråk lämplig bostad, att det var ordnadt, och

att biträdet af två lägre tjänstemän var fullt tillräckligt för de

löpande göromålen, så relativt svaga som den tidens accession

och bokbeståndets användning voro. Slutligen voro som nämdt

bibliotekets inkomster betydligt ökade sedan tio år tillbaka ; an-

talet inköpta böcker steg ock under hans tid till 158 om året

mot 32 under de närmast gångna tio åren. Under sådant för-

hållande kunde han med framgång ägna sig åt utforskandet och

offentliggörandet af de rika skatterna. Dessa hans arbeten röra

ej bibliotekets historia, men hans vidsträckta literärhistoriska

och bibliografiska insikter förråda sig i dem.

Arbetet å katalogerna från Norrmanni tid fortsattes, så att

dylika för de tre lägre fakulteterna blefvo färdiga, hvilka, äfven

efter att Frondin vid seklets midt låtit förfärdiga nya, dock

länge gjorde tjänst. Och första början till en handskriftskatalog

gjordes af Benzelius, som utarbetade en ännu i behåll varande

vidlyftig redogörelse för innehållet i 93 latinska och 13 grekiska

handskrifter; äfven öf\er de isländska började han uppgöra en

katalog.

De dyrbara samlingarna ökades ej blott genom lyckliga inköp

utan ock genom dyrbara donationer, föranledda af det stora an-

seende, som den lärde mannen alltmer förvärfvade. Dittils hade

egentligen Sveriges konungar hugnat institutionen, nu började

enskilda altmer följa deras föredöme. Några af de vigtigaste

förvärfv^en, egentligen de som röra handskrifterna, anföras här.

1706 köptes rabbinsk litteratur efter professor Buscagrius.

1707 gjordes ett stort förvärf på auktionen efter Norrmannus;

de bägge dyrbara volymerna med Stanislas Hosii bi^ef, som då

undantogos, förvärfvades två år senare, för att tyvärr slutligen

följa med till Linköping. Fornslaviska böcker köptes ock 1707

efter superintendenten Nicolaus Bergius, ur hvars kvarlåten-

skap senare, 17 15, förvärfvades Ermelandsbiskoparnes vigtiga

' Han har dock före sin afgång måst, för trängselns skull, utverka sig ännu
ett rum i nedre våningen.
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korrespondans och polska statspapper, som Bergius under nor-

diska kriget öfverkommit i Heilsberg, hvaraf tyvärr åtskilligt

1810 frånhändes biblioteket. 1712 öfverkom Benzelius de bägge

dyrbara volymerna af Hogenskild Bjelkes samlingar i Sveriges

historia. 1717 köptes ur orientalisten M. Enemans samlingar

åtskilliga dyrbarheter, däribland den högt skattade kartan öfver

Mekka, och samma år på Brennerska auktionen Benzo's kost-

bara Historia imperatoris Henrici III och efter bröderna Sala-

nus ett trettiotal isländska sagor. 1718 köptes från Olof Celsius

d. ä. Diarium Vadstenense och domkyrkans gamla memorialbok,

två af vår medeltids vigtigaste källor. 1719 köptes 66 hand-

skrifter som tillhört Johannes Schefferus, och 2 år senare aflem-

nade Benzelii broder Henrik 16 orientaliska Mss. och 11 dylika

tryckalster, som han för bibhotekets medel uppköpt under sin

österländska resa. Äfven inköpet af den kostbara Palmskiöldska

samlingen hade Benzelius förberedt, ehuru den aflemnades först

efter hans afgång.

1705 lemnade den märklige forskningsresanden J. G. Sparf-

venfeldt sin lärde vän 61 handskrifter och 41 dyrbara böcker;

af de förra voro 41 orientaliska, 8 grekiska och 7 latinska;

gåfvan utökades ytterligare 172 1—22 med 197 böcker och 10

handskrifter. 1703 gaf Olof Celsius d. ä. 25 armeniska böcker och

1715 öfverste S. A. Sture öfver 30 turkiska Mss. m. m.

Benzelius var ock den förste, som omsorgsfullt bevarade bi-

bliotekets egna aktstycken, ett föredöme, som hans efterföljare

väl mycket försummade; likaså begynte han hopsamla så mycket

som möjligt af Upsala-dissertationerna och hade redan 1714 fått

ihop 836 stycken. Han gjorde ock en verklighet af konsistoriets

tidigare fattade beslut att prenumerera på de större literära tid-

skrifterna, han insåg fullväl betydelsen af att underhålla berö-

ringen med samtidens vetenskapliga arbete. Han har ock på en

tid, då litteraturhistorien ej räknades till universitetets läroäm-

nen, på eget initiativ år 1704 begynt en kurs i biblioteket i

detta ämne, som fortgick i 5 terminer och ånyo upptogs 1709

och 1712; att den ej sträckte sig utöfver den orientaliska och

klassiska litteraturen var med hänsyn till tidehvarfvets teolo-
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giska läggning lätt förklarligt. Eminent häfdaforskare som han

var, begynte han ock 1712 och fortsatte troligen in på 1719 att

gifva kollegier i fosterlandets historia, i hvilka dock den litterär-

kritiska synpunkten var förherrskande.

Hans tryckta bibliografiska arbeten, försåvidt de röra biblio-

teket, äro i) den 1706 tryckta katalogen öfver Sparfvenfeldts

donation, i hvilken dock O. Celsius d. ä. behandlat de orientaliska

arbetena, 2) diverse smärre uppsatser i Acta Literaria (Veten-

skaps-Societetens tidskrift). I handskrift föreligger dels den ofvan-

nämda katalogen öfver latinska och grekiska Mss., dels i Lin-

köpings bibliotek en 'Notitia auctorum, qui scripsere liistoriam

Sueciae civilem, ecclesiasticam, litterariam et naturalem', således

en slags föregångare till Warmholtz bekanta Bibliotheca.

Det bör till sist ej glömmas, att Benzelius stiftade CoUe-

gium curiosorum, som 1719 omskapades till Upsala Vetenskaps-

Societet.

13. ANDRRS PALM ROTH.
Födelseåret okändt, student 1Ö91, [ovisst om han promoverats]

docent 17 juni i6gg, moralium professor i Pernau 25 maj 1701, biblio-

tekarie 31 okt. 1724, död .4 dec. 1725.

Från hans korta tjänstetid är endast att omförmäla, att 1725

aflemnades Palmskiöldska samlingen, som, efter att den vid

seklets slut bundits, räknade omkring 500 \'olymer.

14. GÖRAN WALLIN.

Född 31 juli 1686, student 1696, magister 1707, teol. lektor i Her-

nösand 20 sept. 1710, teol. doktor i Wittenberg 1723, botpredikant

22 jan. 1724, bibliotekarie 5 mars 1726, tillika teologie professor 19

juni 1732, superintendent på Gotland 19 aug. 1735, biskop i Göte-

borg 9 okt. 1744, död 16 maj 1760.
I

En man af ovanlig lärdom, fullt \ärdig att upptaga Benzelii

mantel, hade han att kämpa med svårigheter, som denne aldrig

fått erfara. Trängseln i lokalen var blefven odräglig, och hans

förslag 1730 att tillbj^gga en flygel till Gustavianum hade ingen
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framgång, lika litet som hans blygsamma begäran om ännu ett

rum i nedre våningen; han t\'angs häraf att placera böckerna i

dubbla rader och på fristående hyllor, hvilket senare förtog ljus

och rörelsefrihet. Bibliotekets inkomster ledo ock 1735 ett svårt

afbräck, när man på desamma anvisade betalningen för de astro-

nomiska instrumenter, som A. Celsius inköpt. Ett märkligt för-

vart i hans tid var inköpet 1732 af ryska ocli polska arbeten

(iOR.VN WAI.I.IN.

Portriiu i iilia i iTiiversilelshiblioleket.)

på auktionen efter riksrådet J. von Diiben; samma år gaf dennes

broder Anders 2 hela kistor med äldre musikalier. Wallins vid-

sträckta insikter på bokkunskapens område komma till synes i

hans talrika arbeten. Ett af dem berör det direkt, hans 'Lutetia

Parisiorum erudita', tryckt i Niirnberg 1722. Upsala bibliotek

äger ock i manuskript hans 1728/29 hållna kollegium i historia

litteraria. Tyvärr har däremot hans handskrifna 'Historia Biblio-

thecae Upsalensis' (som han omtalar i del i af sina Gotländska

Samlingar) förkommit.
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15. ANDREAS NORRELIUS.

Född 1679, student 1694, magister 1710, docent 23 febr. 1713, fil.

adjunkt 22 juli 1720, akademisekreterare 13 juli 1723, vice bibliotekarie

2 aug. 1729, bibliotekarie 26 aug. 1735, död 29 dec. 1749.

Denne underlige, något inskränkte man, som visserligen på

det orientaliska området ägde ej ringa beläsenhet, men i öfrigt

saknade den verklige vetenskapsmannens blick och mångsidighet,

uträttade ej något märkligt hvarken inom biblioteket eller för

bokkunskapen. Tvärtom förlamade hans ogenhet i ej ringa

grad institutionens verksamhet. 1740 utverkade han vidunder-

ligt nog ett kungligt bref, som, med anledning af vissa miss-

bruk från de låntagande professorernas sida, nästan helt och

hållet förbjöd all utlåning; den orimliga ukasen återkallades först

efter 5 år. Liksom Wallin drabbades han af obehaget att se

anvisningar 1738 gifvas å bibliotekets kassa för instrumentinköp

(det var denna gång fysiska, bestälda af Sam. Klingenstjerna),

men, lyckligare än Wallin, befriades han 1748 aldeles från denna

post, ja fick till och med ett betydande extra anslag för inköp af

böcker å Gramska auktionen i Köpenhamn.

Af förvärfven i hans tid kunna påpekas i) inköpet 1738 af

botaniska verk och orientaliska Mss. från Olof Celsius d. ä., 2)

d:o 1739 af turkiska böcker tryckta i Konstantinopel, 3) löjt-

nant Renats gåfva af fyra kartor af Kinesiskt-Dsungariskt ur-

sprung, som denne öfverkommit i Sibirien.

I Norrelii tid utgaf Olof Celsius (då hans vicebibliotekarie)

år 1745 sin 'Bibliothecce Upsaliensis historia', som, ehuru i mycket

ett hastverk, dock har förtjänsten af att vara det första försöket att

gifva en teckning af institutionens öden. Norrelius, som inner-

ligt afskydde sin medhjälpare, utgaf då följande år under titeln

'Anonymi in Bibi. Upsal. historiam . . . Stricturae' en berättigad,

men gallsprängd och i åtskilhgt pueril kritik af detta arbete.

Obegripligt är, att det lyckades honom, hvad som ej varit

möjligt för Wallin, att 1744 utverka kanslerns bifall till en om-
byggnad af lokalen, som dock sedan fortgick så långsamt, att

den afslöts först 1757.
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16. SAMUEL AURIVILLIUS.

Född 26 maj 1721, student 1729, med. doktor i Göttingen 1749, bi-

bliotekarie 6 febr. 1750, professor i praktisk medicin 11 mars 1756, död

4 mars 1767.

Denne rikt begåfvade man, som utbildat sig till läkare,

hade fått platsen genom sin blifvande svärfader Nils Roséns

inflytande å högre ort. Han visade dock under sin korta bi-

bhotekarietid, att hans ljusa hufvud, praktiska blick och goda

studier, äfven på det litterära området, skulle gjort honom till

en utmärkt bibliotekschef, om han däråt fått egna sitt lif. Han
intresserade sig starkt såväl för den i Norrelii tid påbegynta

ändringen af Gustavianum, som för den nya katalogisering, hvil-

ken hans vice bibliotekarie B. Frondin begynt under de två

år som förflöto, innan Aurivillius hemkom från sin utländska

resa; och de bokinköp, som gjordes i hans tid, vitna oförtydbart

om hans goda smak och fina bildning. Han gjorde ej häller några

svårigheter, då kanslern satte i fråga, att han borde efter Ben-

zelii föredöme föreläsa i litteraturhistoria, men saken strandade

på konsistoriets obenägenhet att bevilja honom de förmåner,

som skulle åtföljt en professur i ämnet.

17. NILS ROSÉN.

Det synes öfverflödigt att belasta texten med några bio-

grafiska data om den store läkaren, som innehade platsen föga

mer än ett år efter sin utnämning den ii mars 1756 och som

fått den endast i afvaktan på, att pension på något sätt kunde

beredas honom, hvilket skedde, då Frondin befans villig att

tills^ddare öfvertaga platsen utan lönen.

18. BIRGER FRONDIN.
Född I aug. 1718, student 1725, magister primus 1743, docent i

historia och politik 1744, vice bibliotekarie 27 juni 1747, bibliotekarie

22 juni 1757, död 25 maj 1783.

Han var en man med god begåfning och med omfattande

studier, som borde passat väl för platsen, men en viss indolens

2 — 21341.
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och böjelse för vällefnad gjorde hans insats i bibhotekets historia

mindre, än den kunnat och bort vara.

Sina sporrar hade han förtjänt på den pohtiska pamflettens

fält. Hans af Hattpartiet bestälda skrift 1747 om Riksdags-

mannarätt beredde honom väg samma år till vicebibliotekarie-

platsen efter O. Celsius d. y. Genom en sannskyldig Nemesis

blef han 1750 förbigången vid chefsplatsens besättande och fick

den först sju år senare genom transaktionen med Rosén. Under

åren 1750—52, då han i Aurivilhi frånvaro skötte biblioteket,

fann han sig föranlåten att omflytta hela dess bestånd, efter

böckernas format, då de nygjorda hyllorna ej medgåfvo bibe-

hållande af uppställningen efter vetenskaper. Detta åter tvingade

till nya katalogers utarbetande, ett arbete som räckte i nära 20

år, ty först 1768 förelågo de nya af honom och hans biträden

utarbetade katalogerna renskrifna. Eget nog blefvo dessa ej

lokalrepertorier, utan voro som de äldre ordnade efter veten-

skaperna, hvarjämte de delvis åtföljdes af alfabetiska författar-

register; så kom sig att Benzelii kataloger likafullt användes

äfven efter att detta skett.

Biblioteket gjorde vackra förvärf i hans tid. Så köptes 1758

för universitetets medel v. Stiernmans stora samling af svenskt

författningstryck; samme mans Svecia illustris om 15 volymer

köptes 1769 för den oerhörda summan af 18,000 dir. kpt. Den
största gåfvan kom 1767, då kanslern kronprins Gustaf för-

ärade det s. k. Cronstedtska biblioteket (3,000 nummer), som
riksdagen inlöst för 60,000 dir. kpt. och skänkt honom. Gåfvan

var af oberäkneligt värde för den hittils så vanlottade svenska

afdelningen; åtskilliga manuskriptcr följde den åt. And. v.

Höpken skänkte vid olika tider synnerligen kostbara planche-

och kartverk.^ I Frondins tid påbörjades 1779 anläggningen af

den nya stora biblioteksbyggnaden \dd Drottninggatan, ett ar-

bete som afstannade 1786 utan att man kom längre än till grund-

läggningen.

Att Frondin ej ägde det stränga ordningssinne, som är con-

' Hvad dylika gåfvor betydde, kan man förstå däraf, att Dictionnaire ency-

clopédique, som köptes 1767, slukade ungefär ett helt års anslag.
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ditio sine qua non för en biblioteksman, synes däraf, att vid

hans död funnos i hans hem 334 arbeten tillhöriga biblioteket,

och däribland som det tvckes det mesta af dess arkiv.

19. JAKOB FREDRIK NEIKTER.
Född 1745, student 1764, magister 1773, poeseos docens 14 nov.

1774, e. ord. fil. adjunkt 8 juli 1779, e. ord. fil. professor 1780, biblio-

tekarie 15 sept. 1783 och tillika litt. hum. professor 8 mars 1785, pro-

fessor Skytteanus 9 jan. 1787, död 4 maj 1793.

Denne genialiske man, som naturligen än bättre passade

för en lärarstol, har dock visat både intresse och god blick

under sin biblioteksverksamhet. Han yrkade på att hela Gusta-

vianum skulle användas för biblioteket, men då han på samma
gång starkt betonade nödvändigheten af en ny och större sollen-

nitetssal, hade detta blott till följd, att hans kolleger sedan

sammankopplade denna tanke med den om planen för en ny

biblioteksbyggnad, hvarur sedan Carolina Redivivas olyckliga

gestaltning framgick som den sorgliga frukten.

Neikter utarbetade nj^a betryggande bestämmelser för utlå-

ningen, antagna 30 okt. 1784, och uppgjorde 1786 förslag till ett

biblioteksreglemente, ur hvilket åtskilligt kom att inflyta i det

nya af 1795; han föreslog i detta bland annat skyldighet att

trycka katalogerna. Två dyrbara förvärf gjordes i hans tid:

1784 Björnståhls donerade rika handskriftsamling, 1785 Thun-

bergs gåfva af sällsjmta orientaliska böcker.

Någon tryckt skrift om biblioteket har han ej efterlemnat,

men detta äger två handskrifna memorial af honom i) odateradt

om biblioteksbyggnaden, 2) det ofvannämda af 8 nov. 1786 om
nytt reglemente.

20. PER FABIAN AURIVILLIUS.

Född 10 dec. 1756, student 1757, magister primus 1782, e. ord.

bibi. amanuens 24 maj s. å., docent i grekiska i febr. 1784, bibliotekarie

och professor i vitterhet 19 mars 1787, död 14 nov. 182g.

Hans utnämning påminde i mycket om Benzelii. Liksom

den senares far, ärkebiskopen, skjutit fram sin son, hade nu
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Nils von Rosenstein, som handlade kanslersärendena, lagt sitt

tungt vägande förord för den unge slägtingen, som gick förbi

alla bibliotekets öfriga tjänstemän. Men valet var utmärkt

lyckligt, och det är att märka, det Neikter året förut utmärkt

den unge ämnessvennen som fullt kompetent för en dylik plats.

Tidens simoniväsen medförde dock, att han till en tid måste

afstå halfva lönen åt en af Gustaf Iir.s favoriter.

Den ovanliga längden af hans chefstid medförde, att hans

verksamhet satte djupare spår i institutionens historia, än till

och med den glänsande Benzeliska tiden. Och om han äfven ej

kan mäta sig med denne i begåfning, är det dock ett faktum,

att han med ovanliga själsgåfvor förenade verklig lärdom (han

kunde beklädt professur i mer än ett ämne), och dessutom ägde

han en hos lärde sällsynt praktisk läggning; slutligen besatt han

en mindre vanlig arbetskraft. Man tycker sig knapt kunna

förstå, hur han medhunnit så mycket för biblioteket, då hans

tid dessutom tagits så starkt i anspråk för andra uppgifter,

fakultets- och konsistorie-göromål, inspectura aerarii, rektoratet

och slutligen föreläsningarne i vitterhet, hvilken sista uppgift

han tog på fullaste allvar.

Hvad som utgjorde hans största besvär och förblir hans

största minne är katalogsarbetet. Erfarenheten af de ofantliga

svårigheterna vid de tätt förnyade inventeringarna dref honom

att genast taga itu med utarbetande af en lokalkatalog, då ju

samlingen var uppställd icke efter vetenskaplig indelning utan

efter format och tillkomst i tiden. Med sådan fart drefs detta,

att 1794 var det dåvarande beståndet katalogiseradt i 19 folio-

band, till hvilka därefter kommo ytterligare 12 för accessioner

i hans senare tid. Af dessa har han själf utarbetat åtskilliga

och oftast de svåraste. Därefter tog han sig genast före att

utarbeta en alfabetisk katalog, hvartill han fick särskild anled-

ning af att presidenten K. A. Rosenadier förnyade sitt trettio

år tidigare gifna löfte att kraftigt imderstödja tryckningen af

en dylik. Kanslern godkände tanken 19 jan. 1796 och ålade

universitetet att förskottera nödiga medel. Redan 1805 förelåg

förra delen tryckt, fortsättningen fördröjdes något af besvär-
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ligheten med anonymafdelningen, som Aurivillius upplagt efter

realsystem, äfvensom af den starkt stegrade tillväxten, men
1814 låg äfven andra delen färdig. Prenumerationsbidraget hade

uppgått till 611 rdr. bco, hvadan universitetet fick ersätta

resten af kostnaden med 1400. Som tryckningen begynt 1796,

upptager katalogen ej någon bok förvärfvad efter detta år.

De följande förvärfven i hans tid katalogiserades dock ordent-

PER FABL^N AURIVILLIUS.

(Miniatyrporträtt af V. Le Moine i professor Chr. Aiiri\illii ägo.)

ligt. Någon realkatalog och lika litet en dylik öfver handskrif-

terna kunde han, med en sådan arbetsbörda, ej tänka på att

begynna.

Bibliotekets bestånd tillväxte i hans tid med hittils okänd

snabbhet. Från att 1785 räkna 31,000 volymer, hade det redan

1794 vuxit till nära 42,000 (öfver 2,300 handskrifter däri inräk-

nade) och hade 1813 stigit till öfver 74,000 (senare uppgifter

saknas). Den starka ökningen berodde mindre på inköpen, än

på donationer. Bibliotekets anslag var nämligen fortfarande
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väl torftigt, trots att Aurivillius lyckat 1792 få det i ett slag

höidt från t66 rdr. bco till 366, en siffra som i 1813 års stat

höjdes till 750. Hufvudtillväxten berodde på de vackra dona-

tionerna, föranledda såväl af gammal god sed, som ock, och

kanske än mera, af det stora anseende Aurivillius förvärfvat.

Några böra här anföras:

1787 skänkte J. H. Liden sitt stora bibliotek (3,918 volL),

hvartill han sedan lade sin brefväxling och dagbok; på samma

gång skapade han bibliotekets andre amanuens-plats. — 1788

aflemnade kemiska institutionen Torbern Bergmans förut done-

rade samling å 1,090 band, hvartill hans änka 1793 lade 25 af

hans handskrifter. — Domkyrkans gamla boksamling, i hvilken

ingingo 166 inkunabler, förvärfvades 1788, tack ^•are ej minst

ärkebiskop Troils stora intresse. — 1792 blef ett märkesår. Då
köptes Jonas Apelblads Bibliotheca illustris och Catalogus

anonymorum. samt S. L. Gahm-Perssons Archi\um litterarium

och Samlingar om förbudna böcker (densammes biografiska och

topografiska samlingar köptes först 1804), men än mer betydde

gåfvan af den stora Gusta\danska samlingen eller Gustaf III:s

efterlemnade, redan 1788 testamenterade papper.'— Efter biskop

O. Celsii död 1794 hemföll hans något förut donerade hand-

skriftsamling om 317 band. — Samma år skänkte den förut

omnämde Rosenadier 3,000 band tryckta böcker. — 1806 ankom

den samling af orientaliska handskrifter och i Konstantinopel

tryckta böcker (inalles 55 nummer), som envoyén Ulric Celsing

donerat; med den följde den kostbara illuminerade handskrift

af evangelierna, som år 1045 verkställts för kejsar Henrik III:s

räkning. — 1813 kom C. D. Gyllenborgs donerade dyrbara

samling af kartor och äfven af plancher om 5,000 nummer. —
1814 gjordes det dyrbaraste förvärfvet, i det Carl Johan från

Kiel (säkerligen i glädje öfver den nyss slutna freden) gaf be-

fallning att på hans bekostnad inlösa den väldiga handskrift-

samling på 2,053 volymer, som den lärde biskop C. G. Nordin

efterlemnat. — 1820 utlofvade A. L. Stjerneld sin bok- och

' Sedan dessa 1843 utökats genom N. Tersmeden's donation ur N. von
Rosenstein's papper, steg samlingen till 120 band.
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handskriftsamling (den kom först 1854). — 1823 skref C. Fleming

donationsbref på sitt stora bibliotek och sina handskrifter i Sve-

riges historia (öfverlemnade 1831). — 1821 förärade C. P.Thun-

berg 46 japanska, delvis praktfullt illustrerade böcker, förvärfvade

under hans orientaliska resor. — 1828 skänkte hofmarskalken

Jennings och hans hustru, född Rosenhane, 1,411 voU. ur det

Rosenhaneska biblioteket (handskrifterna kommo först 1837).

— 1829 donerade prof. C. Zetterström sin rara samling af

svenska folkvisor.

Sitt första, af K. Maj:t utfärdade reglemente fick biblioteket

den 30 juli 1795; det hvilade hufvudsakligen på ett af Aurivillius

afgifvet, i åtskilligt mera vidsynt förslag. Reglementets vigti-

gaste nyhet var, att biblioteket skulle hållas öppet hvarje dag

en timma, i stället för 2 dagar i veckan med två timmar åt

gången. Samma år hade Aurivillius lyckats befria institutionen

från dess urgamla, längesedan föråldrade skyldighet att förvara

en mängd instrumenter, naturföremål och kuriosa. Fåfängt

blef däremot hans försök år 1791 att utverka, det svenska

tryckleveranserna, som ingingo genom Riksarkivet, skulle in-

sändas direkt från tryckerierna. Först i hans tid och på hans

förslag fick biblioteket sitt första eldade arbetsrum, i det K. Maj:t

den 29 juli 1787 tillät, att två kakelugnar uppsattes i arbets-

rummet, det s. k. galleriet mellan de två stora boksalarna;

dittils hade allt arbete försiggått om vintern i iskalla salar.

Däremot upplefde han ej, att den nya Carolina Rediviva-bygg-

naden, å hvilken första spadtaget togs 1817 och hvars ytter-

tak pålagts 1826, hann öppna sina portar.

Till sist bör ej förtigas, att han starkt medverkat till, att

större delen af de polska statshandlingar, som förvärfvades i

Benzelii tid, afsöndrades (de förvaras nu i Krakau); han tillsåg

dock, att Ermelandsbiskoparnes för Sverige så vigtiga bref un-

dantogos och fingo stanna kvar.

Åtskilliga smärre skrifter af honom, utgifna i den akademiska

disputationens form, beröra biblioteket (se om dem Svenskt

Biografiskt Lexikon 2, 1920, s. 488—89). 1784 författade han

Legatum Björnståhlianum eller förteckning på B:s donation.



24 CLAES ANNERSTEDT

Hufvudskriften är naturligtvis hans Catalogus librorum impres-

sorum Bibliothecas Regise Academiae Upsaliensis Sect. i-—2. Ups.

[1805-11814.

21. JOHAN HENRIK SCHRÖDER.

Född 18 april 1791, student 1810, magister 1815, docent i litteratur-

historia 28 dec. 1815, e. ord. biblioteksamanuens 15 febr. 1816, ordinarie

dito 27 mars 1820, e. ord. vice bibliotekarie 16 maj 1825, bibliotekarie

och professor i htteraturhistoria d. 7 sept. 1830, död 8 sept. 1857.

Mannens fåfänga natur har satt en väl öfverdrifven löjets

prägel på hans minne. Betänkligare var, att den ytlighet, som

ofta följer fåfängan åt, allt för mycket gjorde sig gällande i

allt hans görande och låtande som bibliotekschef. Redan denna

egenskap, parad med en stor hafsighet, gjorde honom ej rätt

lämplig att leda och rätt vårda en så väldig institution. De
talrika skrifter, som han strött ikring sig, villade länge om-

dömet och gåfvo hans namn en viss glans, men går man dem
närmare på lifvet, finner man lätt, att de icke utmärka sig för

djupgående eller vidtfamnande studier, men alltför ofta präglas

af bristande kritik och slarf vid utförandet. Härmed skall dock

ingalunda förnekas hans intresse för historisk och litteratur-

historisk forskning, liksom att han försökte se sig omkring i

litet af hvarje.

Vid sitt tillträde åtnjöt han emellertid anseende för att

vara en lärd man, af hvilken biblioteket borde kunna vänta

sig mycket. Och härtill hafva isynnerhet bidragit hans intima

relationer till den förnäma verlden, där man hyste en hög tanke

om honom, hvilket i sin ordning återverkat på den akademiska

uppfattningen. Och härigenom kan förklaras, att han för de nära

treåriga resor (1834—36), som han företog snart efter sin ut-

nämning, lyckades utan svårighet tillförsäkra sig det för den

tiden oerhörda beloppet af 13,140 rdr. bco (ungefär 6 till 7

gånger så mycket som årligen utgick för bokinköpet). Och

visserligen förvärfvades ock på detta sätt en mängd dyrbara

verk, som annars aldrig skialle kommit i fråga att inköpa.
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Den märkligaste händelsen i hans tid var, när 1841 samling-

arna fingo öfverflyttas till Carolina Rediviva/ Schröder gjorde

sig då och sedan stor ära af denna förflyttning, som han för

konsistoriet utmålade såsom verkställd »efter vetenskapens och

tidehvarfvets högre fordringar». I själfva verket gjordes den på

ett nästan oförsvarligt tanklöst sätt. Visserligen är ingenting i

princip att anmärka mot hans tanke, att samlingarna nu borde

JOHAN HENRIK SCHRÖDER.

(Porträtt i olja af J. G. Sandberg i Universitetsbiblioteket.)

ordnas efter en vetenskaplig uppställning med sönderbrytande

af deras gamla ordning, baserad på tillkomsttiden och formatet.

Men en dyhk total omskapning förutsatte ovilkorligen, att en

väl genomtänkt plan uppgjorts i god tid, och att den omsorgs-

' Smärre partier hade tidigare undan för undan förflyttats dit, så 1834

de 5,000 handskrifterna. Det bör erinras här, att bj-ggnadskostnaderna 473,725

kronor, efter frånräknande af Carl Johans personliga bidrag å 45,000, utgått

endast af universitetets medel, utan annat tillskott af staten än det som låg i dess

lån för billig ränta å 75,000 kronor.
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fullt tillämpats vid verkställigheten^ och tid för det förra hade ej

saknats, då han haft hela tio år på sig, liksom det ej behöft saknas

för det senare. Nu tillgick underverket på det enkla sättet, att

det gamla beståndet i flygande fart, under flyttningen och när-

mast efteråt, uppdelades på de nya tänkta^ vetenskapliga afdel-

ningarna, utan att dessa på något vis signerats, utan att böckerna

själfva signerades, än mindre signa för deras nya placering anteck-

nades i katalogerna. Och därför, trots prydligheten af de i de

nya ståtliga salarne uppradade bokmassorna, var samlingen

blefven ett chaos indigestum, i hvilket det för hvarje år blef

allt svårare att reda sig. Hvar en bok stått på Gustavianum

visste man väl tack vare de gamla katalogerna, hvar den nu

stod var ofta ganska svårt att säga. Och Schröder orkade ej

ens föra omgestaltningen till slut; stora afdelningar förblefvo

obrutna och fingo stå som i den gamla lokaluppställningen.

Samlingarna växte emellertid starkt i hans tid, hvilket

berodde dels på det ökade anslaget, dels på stora donationer,

hvilka, och detta fordrar ett ärligt erkännande, ej minst berott

på det stora anseende som Schröder åtnjöt. I hans tid fick

biblioteket sitt första statsanslag, i det riksdagen 1834 be\il-

jade 1350 rdr. bco årligen (utöfver de 750 på universitetets stat)

och nästan för hvarje år gaf mindre anslag. Och 1851 höjdes

detta anslag i ett tag med 4,300 rdr. bco. Härför hade man i

främsta rummet att tacka F. F. Carlson, som modigt motionerat

om 6,000, efter att K. Maj:t blott begärt 1,500; ingenting

antyder, att Schröder på något sätt medverkat till de höjda

anslagen. Af de betydande donationerna böra några särskildt

framhållas. 1830 skänkte Carl Johan professor Rafns samling

af boktryck från Island. — 1831 kom Flemings boksamling

(7,000 voll.) jämte hans handskrifter. — 1833 de Aschebergska,

Meijerfeltska och Sparreska papperen, som hofmarskalken J.

Montgomery donerat 1818 och hvilka nu Öfverlemnades af

' Hans timide medhjälpare och kommande efterträdare, C. J. Fant, hade dock

tidigt yrkat på dyUka förberedande åtgärder.

' Det finns ej något spår, att något skema för ombrytningen någonsin utarbetats,

lika litet som att ett dylikt, äfven om det funnits, blifvit planmässigt och noga
tillämpadt.
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Excellensen Stjerneld, som fått dem i förvar. — 1834 kom
general C. Hårds dyrbara samling af plancher m. m., grund-

plåten för den nuvarande så dyrbara samlingen af dylika. —
1837 kom Rosenhaneska manuskriptsamlingen. — 1838 den Ben-

zelstjerna-Engeströmska. — 1841 den Cederhjelmska på Säby. —
1846—47 de kostbara pärmebrefven ur den Oxenstdemska på

Eka. — 1854 Stjernelds bibliotek och handskrifter. Bland bok-

donationer intog det dyrbara Brinkmanska bibhoteket 1848 om
22,000 volymer och öfver 20,000 porträtt och gravyrer det

första rummet.

Om Schröders egentliga chefsvcrksamhet är af orsaker som

ofvan angifvits ej mycket att säga. Det bör dock rättvisligen

ej förtigas, att hans ordinarie tjänstestab icke i det hela varit

förstklassig, förutom det att den var så fåtalig, blott fyra

personer, af hvilka en plats tillkom så sent som 1854.

I hans tid ersattes reglementet af 1795 med ett nytt af 5 nov.

1849. Detta inrättade en bibliotekskommission för inköpen och

utsträckte tiderna för bibliotekets tillgänglighet; det föreskref

äfven, att en accessionskatalog skulle hållas och om möjligt

tryckas. Af det sista gjorde Schröder en verklighet 1853, då

den första (omfattande åren 1850—51) utgafs, sedan följd af

dyUka för två år i stöten, tills den 1860 blef årlig, för att 1886

uppgå i den gemensamma för Sveriges offentliga bibliotek.

Arbetet med bibUotekets egna kataloger sköttes ojämt och

ganska vårdslöst. Ingenting kan sägas om att föreskriften i

1849 års reglemente, det en realkatalog skulle upprättas, förblef

en död bokstaf, ty för en så kolossal uppgift hade erfordrats

ofantligt ökade arbetskrafter, stora förbättringar i lokalen m. m.;

visserligen gjordes under åren 1850—62 flera ansatser i den

vägen, som kostade åtskilligt med penningar, men endast tjänade

att visa sakens omöjlighet och öka högarna af makulatur i bibho-

teket. Och ej häller behöfver man fästa sig vid, att den på-

tänkta fortsättningen af Aurivillii tryckta katalog ej kom till

stånd, ehuru därom talades mycket i Schröders tid både af

honom själf och af konsistoriet, ja han själf 1852 uppgaf (sä-

kerligen ett själfbedrägeri) att en sådan förelåg i 19 band, och
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ehuru en sådan skulle varit väl behöflig för både allmänhet och

tjänstemännen, hvilka senare, ej mindre än den förra, visste

mycket litet om hvad som inkommit efter 1796. Men grava

anmärkningar kunna däremot visserligen göras mot det otill-

fredsställande sätt, hvarpå bibhotekets hufvudkatalog, den skrifna

fortsättningen å den som Aurivillius utgifvit, sköttes.

För handskriftskatalogerna blef dock åtskilligt gjordt; nya

reglementet af 1849 hade föreskrifvit utarbetande af fullstän-

diga dylika. För Gustavianska samlingen utarbetades en sådan

1842—46 och för fohanterna i den Nordinska 1850—58. Detta

skulle dock ej varit möjligt, om ej anslag beviljats för ändamålet

och om man ej ägt ^^etenskapligt bildade och energiska e. ord.

amanuenser, ty dylika hafva utfört största delen af arbetet.

Schröders sista åtgärd, hans testamente, förtjänar fullt er-

kännande. Han föreskref nämligen där, att biblioteket finge ur

hans egen ovanligt vackra samling uttaga allt hvad det icke ägde

samt mottaga hela hans handskriftsamling och brefväxling.

Af hans ymniga litterära produktion rör intet arbete direkt

biblioteket eller dess historia, om ock flera emellanåt gifva upp-

lysning om rarare böcker eller handskrifter därstädes.

22. CARL JOHAN FANT.

Född 7 dec. 1798, student 1813, magister 1821, e. ord. bibi. ama-

nuens 29 april 1822, docent i politik 5 sept. 1823, ord. amanuens 16

okt. 1830, vice bibliotekarietitel 4 juni 1833, ordinarie sådan 3 febr.

1847, bibliotekarie 16 april 1858, afsked 16 okt. 1863, död 28 april

1875-

Fant hade gjort goda studier och ägde i yngre dagar ett lef-

vande intresse för bibliotekets verkliga uppgift. I själfva ver-

ket ägde han vida bättre förståelse än Schröder för hvad institu-

tionen kräfde af väl planlagdt och konsekvent genomfördt ar-

bete. Men hans timida natur och underordnade ställning hind-

rade honom då att göra sin röst gällande. Och med åren växte

denna timiditet till farhåga för alla förändringar. Helt natur-

ligt kom han därför, då han först vid 60 års ålder trädde till

chefsplatsen, ej att på något särskildt synbart sätt ingripa i
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institutionens öden. Till sin lycka fick han året efter sin ut-

nämning till medhjälpare sin lärde efterträdare. — Med Fants

utnämning upphörde den sammankoppling af bibliotekariatet

med en slags professur i litteraturhistoria, som ingalunda varit

till båtnad för institutionen.

Bland nyheter från hans tid är att omförmäla, att biblio-

teket omsider 1860 trädde i bytesförbindelse med Ungefär 40

utländska universitet. Redan 184g hade professor Caesar i Mar-

burg gjort framställning härom, men det hade här fordrats hela

tio år för att klara den enkla saken.

Bland förvärfven i Fants tid kunna nämnas tvänne från 1860

af Göran Wahlenbergs och öfverkammarherrn grefve C. G. Oxen-

stiernas boksamlingar.

Fhuru Fant icke utgifvit några skrifter om biblioteket, vitna

dock hans bevarade uppsatser från yngre dagar, att han ej

saknat en god blick för dess behof, och huru dessa borde af-

hjälpas, ehuru tid och omständigheter hindrade förverkhgandet

af hans tankar, liksom han ej heller, framför allt på gamla

dagar, ägde kraft att genomföra några reformer.

23. CARL GUSTAF STYFFE.
Född 28 mars 1817, student 1835, magister 1845, e. ord. amanuens

i Riksarkivet 1843, ordinarie dito 1853, vice bibliotekarie i Upsala 28

dec. 1858, bibliotekarie 4 mars 1864, afsked 16 maj 1882, död 20 mars

1908.

På denne märklige man kan, i motsats mot hvad som var

fallet med Schröder, väl tillämpas det klassiska ordstäfvet »esse,

non videri». Rikt utrustad på hufvudets vägnar, ej minst

med ett nästan fenomenalt minne, hade han bedrifvit synner-

ligen grundliga studier, framför allt på historiens och geografiens

område, och han vidgade dessa troget under en ända in i det sista

fortsatt forskning. Allt detta i förening med en inledande

femtonårig skolning i Riksarkivet, som gjorde honom fram.för

de flesta på sin tid djupt förtrogen med allt hvad som hörde till

handskriftkunskapen, tycktes utgöra en säker borgen för, att

hans verksamhet vid Upsala Bibliotek skulle för detta blifva
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af den aldra största betydelse. Den blef det också och skulle

blifvit det än mera, om hans ordinarie medarbetarstab fyllt

det vanliga måttet. Det var tj^värr ej fallet, men denna svaghet

ersattes lyckligtvis af hans egen ovanliga arbetskraft och öfver-

lägsna gåfvor samt till någon del däraf, att nu, liksom i gångna

tider, tillgång ej saknades på begåfvade, bildade och arbets-

kraftiga e. ord. amanuenser. Den senare fördelen kunde tyvärr

aldrig riktigt utnyttjas, då deras villkor som oaflönade biträden

måste föra till täta ombyten i deras led.

Styffes största gärning var att de oordnade delarna af hand-

skriftsamlingen (och det vill säga dess hufvudpart) omsider

gjordes till föremål för en planmässig och oafbrutet fortgående

katalogisering. Det fordrades hans ovanliga insikter och erfaren-

het på detta område, hans vidsträckta beläsenhet och aldrig

svigtande energi för att gripa sig an med och våga söka genom-

föra ett arbete, för hvilket hans företrädare modlöst eller mak-

löst ryggat tillbaka. Från 1867 till sin afgång gaf han sin

mesta tid åt detta svåra arbete. Man skall hafva sett dessa

ändlösa hyllrader af oordnade pappersmassor (och den som skrif-

ver dessa rader har gjort det och vet, att det kändes som att

ösa med Danaidernas såll, om man skulle, för lösandet af en

uppgift, göra försöket att komma till botten af detta kaos), för

att fullt förstå, huru kinkigt arbetet var och hvilket mod det

fordrades för att gripa det an och hvilken kraft för att föra

det fram så långt som skedde i hans tid. Och man har att

komma ihåg, att här ej gällde blott att ordna tusentals hand-

skrifter, som bildade en helhet, utan hundratusentals större eller

mindre lösa partier, stammande från de mest olika, ofta okända

håll. En mycket stor del af uppgiften var undangjord vid

hans afgång, och det hela gjordt så, att det ej blef svårt för

efterträdaren att föra verket vidare.

Samlingarna växte härunder med samma fart som förr, och

nu som hittils mera genom donationer än inköp, ty för köp-

kraftens ökande betydde det ej mycket, att riksdagen, efter att

i trettio år icke hafva gjort något för biblioteket, omsider 18S1

höjde anslaget med 4,800 kronor till 15,000. Ar i86g kom B. v.
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Beskows bok- och gravyrsamling, 1871 Nils von Rosensteins

papper, 1875 E. M. Fants och C. E. Aurivillii handskrifna Annales

tj'pographici Suecise intill 1600 och S. Gestrins utkast till en

beskrifning om Sveriges allmänna bibliotek. 1881 kom den största

donation, som biblioteket någonsin mottagit, ålderman Jacob

Westins i Stockholm samling på 22,000 nummer, däribland

CARL GUSTAF STVFFE.

Efter fotografi.)

öfver i,Soo handskrifter, 168 portföljer med kartor och 28

dylika med porträtter.

Fruktlösa blefvo däremot alla Styffes försök att få trängseln

i biblioteket afhjälpt genom en tillbyggnad till Carolina. Hans

af konsistoriet upptagna förslag af år 1865 att för den billiga

kostnaden af 112,000 kronor utbygga från södra gafveln en

flygel om två våningar, i hvilken bättre arbetslokaler, plats för

100,000 volymer och en modern värmeledning kunde anordnas,

upptogs ej af regeringen hvarken då eller 1871, då det förnyades.

Lika liten framgång hade försöket att genom enskild motion
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drifva det fram 1872 och 1875. Och dock hade Styffe redan

1871 framhåUit, att boksamlingen, som 1813 i Gustavianum

beräknats utgöra 74,000 volj^mer, hade nu, trettio år efter in-

flyttningen i Carolina, ökats med 100,000 nya band. Hvad
som emellertid nu omöjliggjorde hvarje försök att få oefter-

rättlighetstillståndet botadt på det sätt som Styffe önskat var,

att hos de flesta alltmer den öfvertygelsen rotat sig, att biblio-

tekets behof enklast skulle och borde tillgodoses genom att

taga trapphuset och festsalen i tredje våningen i anspråk för

frågans lösning, en utväg som Stenhammar år 1873 genialiskt

anvisat. Men — på dylikt kunde man ej tänka, förrän annan

festsal anskaffats, och utsikt härtill öppnade sig först 1877,

sedan tanken på ett nytt universitetshus tagit form. Riksdagen

var dock emellertid så pass frikostig, att den 1876 anvisade

50,000 kr., för anbringande af värme- och \attenledning. Det

förra var på tiden, då det var väl mycket begärdt, att man
skulle arbeta i oeldade boksalar, där temperaturen vintertiden

kunde sjunka under minus tio grader.

24. CLAES ANNERSTEDT.

Född 7 juni 1839, student 1858, docent i historia 17 mars 1868,

fil. doktor 1869, e. ord. bibi. amanuens 17 aug. i86g—24 aug. 187g,

vice bibliotekarie 28 juni 1882, bibliotekarie 23 maj 1883, afsked 22

juni 1904.

Hans första omsorg måste blifva att åstadkomma en syste-

matisk och fuUt genomförd ordning i bokmassorna. Ingen tyd-

lig eller bestämd sådan hade funnits, hvarken på papperet eller

i verkligheten, alltifrån realsystemets på en slump gjorda tillämp-

ning vid flyttningen till Carolina, och oredan hade slutligen

blifvit outhärdlig. Nu uppgjordes först ett bestämdt skema

för bokbeståndets uppställning, och efter detta ordnades efter

hand alla afdelningar. Det besvärliga arbetet, som ju också

innebar, att hvarje bok skulle signeras, dess signum antecknas

i katalogen (hvilket i talrika fall äfven innebar dess nykata-

logisering) och alla hyllor etiketteras, äfven för de minsta af
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de tusentals grupperna, drefs dock ihärdigt, så att, när biblio-

tekets omgestaltning tog sin början 1888, var det mesta undan-

gjordt. De täta flyttningarna under byggnadstidens 4 till 5 år

och den starka accessionen under samma år lade svåra hinder

i vägen för fortsättandet. Men så småningom bragtes så godt

som hela samlingen i rätt god ordning, och Augiasstallet blef

omsider rensadt. Till och med duplettförrådet, kringspridt i

otaliga skrymslen, sammanletades och ordnades efter samma
uppställning som boksamlingen.

Den trängande frågan om husets ombyggnad kunde ej upp-

tagas, förr än nya universitetshuset nalkades sin fulländning.

Det var på tiden, då bokbeståndet, som Styffe trott sig kunna

1871 uppskatta till 174,000 volL, nu visade sig, vid en ytterst

noggrann räkning och mätning 1886 utgöra 230,000 volymer,

förutom 11,486 handskrifter och 5,000 kapslar samt upptaga en

hyllängd af öfver 10,200 meter. Bästa beviset på trängseln var

att 82,000 voll. nu stodo bakom andra eller på provisoriska

litet hvarstans anbragta hyllor. Af riksdagen äskade då K.

Maj:t för en ombyggnad 350,000 kronor, men denna beviljade

1887 endast 200,000, hvadan, efter att universitetet själft sträckt

sig ända därhän att anslå 50,000, man fick åtnöja sig med att

omskapa gamla trapphuset och göra smärre förändringar i de

gamla bokvåningarna, men lemna tredje våningen (festsalen) åt

sitt öde. Och det kan förtjäna nämnas, att det torftiga an-

slaget ändock icke öfverskreds. I alla fall fick institutionen om-

sider en verklig läsesal, särskild förevisningssal och de nödigaste

arbetsrummen. Det utrymme, som vanns genom ombyggnaden\

kunde emellertid ej räcka för längre tid, då trapphuset beräk-

nats lemna plats för 111,500 voll. och en stor del af detta

utrymme måste upptagas af de 82,000 som hittills stått på

bakhyllor eller provisoriska dylika. Också måste den senare

utvägen åter tillgripas redan 1897, och 1.200 meters nytt utrymme

genom dylika tillskapas under de följande fem åren. Chefen

gjorde då före sin afgång ett försök i början af 1904 att få bygg-

' Däraf i trapphuset 4,076 meter och dessutom i hufvudbyggnadens mcllanvå-

ning 600 meter.

3 2'34'-
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nadsfrågan åter i gång före sitt frånträde från befattningen.

Samlingen hade, som han i sin skrifvelse påpekade, vuxit sedan

1886 med 84,654 band, 1,987 handskrifter och 7,620 kapslar,

upptagande i hyllängd 3,451 meter\ och således på 17 år haft

en ökning, som motsvarade en fjerdedel af allt som där inkom-

mit ända från bibliotekets grundläggning för 280 år tillbaka i

tiden. Denna fråga medhann dock ej konsistoriet företaga före

hans afgång, och saken fick därför h^ila. En hten hjälp i

nöden var, att man 1900 lyckades utverka upplåtande af trenne

rum i slottet för tidningstrycket.

Samlingarnas starka växt berodde icke häller nu så mycket

på en stegrad köpkraft som på andra omständigheter. Statsan-

slaget hade nämligen icke ökats förr än 1895 och då blott med

9,000 kr. i stället för begärda 12,000. Men indirekt hade staten

gifvit ett godt handtag till ökadt bokförvärf genom den fribrefs-

rätt, som beviljades den 20 mars 1885. Härigenom kunde de

vidgade bytesförbindelserna med utlandets lärda institutioner,

som 1883 inleddes med 18 franska, så småningom utvidgas allt

längre, så att dessa, tack vare AkselAnderssons (alltifrån 1894)

därpå nedlagda energiska arbete, uppgingo år 1904 till den höga

siffran af 1,400 stycken. Fribrefsrättens betydelse framgår i

öfrigt tydligen af stegringen i antalet bref och paket (med kors-

band). Är 1884 voro de förra 278, de senare 181, motsvarande

tal 1904 voro 2,800 och 4,884.

Af de talrika donationerna kan blott ett fåtal nämnas. 1885

kom Wackerbarthska biblioteket genom gåfva af C. Buren. 1886

öfverlemnade Observatoriebiblioteket en stor samling äldre, äfven

svenskt tryck. i88g blef ett märkligt år, i det konung Oscar

II då skänkte större delen af den kostbara dels tryckta, dels

handskrifna litteratur, som årets Orientalistkongress i Stockholm

förärat honom. Denna samling ökades ytterligare 1891 genom

gåfvor af honom och af bibliotekets gynnare i Orienten, kon-

sulerna Spiegelthal och Löytved, och 1895 genom inköp af 390

orientaliska Mss. från F. R. Martin. Professor C. Wahlunds

' I sin helhet uppgick samlingen nu till 315,564 bokvolymer, 13,637 handskrifter

och 12,620 kapslar med en sammanlagd hyllängd å 13,741 meter.
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samling af provengalska böcker skänktes 1892. 1893 kom den

mycket dyrbara återstoden af Oxenstiernska samlingen på Eka
och Elias Fries stora brefsamling. 1895 deponerades Hans Järtas

papper och 1900 det första nationsarkivet (Smålands), som

sedan fått talrika efterföljare i andra dylika.

Det sedan tvåhundra år lagstadgade aflemnandet af de

svenska boktryckeriernas alster, som hittils lemnat mycket

öfrigt att önska, blef nu omsider full verklighet, först genom

att beifra officinernas försummelser och sedan genom att K.

Maj:t den 30 okt. 1885 medgaf boktryckarne att portofritt in-

sända sina leveranser.

Det mest betydande och svåraste af alla institutionens ar-

beten på denna tid var katalogernas förbättrande och vidgande.

Fram.för allt gällde det fortsättandet af den vigtiga handskrifts-

katalogen, till hvilken Styffe lagt den säkra grunden. De

lösa blad han efterlemnat motsvarande två starka kvartband

svällde nu småningom till 29 volymer, och i det hela voro

1904 alla handskriftsafdelningar mer eller mindre vidl^^ftigt

katalogiserade, undantaget ej obetydliga delar af den orien-

taliska.

Öfver bibliotekets eget arkiv, som först nu bildades och hvars

äldre delar anträffades på de mest olika håll, gjordes fullständig

katalog, likaså öfver den ohandterliga stora samlingen af liggande

folio, öfver musikaliesamlingen och öfver den rika kartsam-

lingen (hvilken först nu började, jämte den ingalunda obetydhga

gravyrsamlingen ordnas).

Bibliotekets alfabetiska författarkatalog hölls ej blott au jour

med accessionen, utan omarbetades i stor omfattning. Dess till-

växt ådagalägges bäst genom att nämna, att då Schröder 1852

uppgaf den tilltänkta fortsättningen å Aurivillii Catalogus till

19 band, utgjorde denna år 1904 icke mindre än 365, förutom de

bladmassor, som afvaktade en ombindning. Ny anonymkatalog

begynte utarbetas, och en särskild ganska fullständig dylik för

acta och tidskrifter utskrefs. Öfver den hastigt svällande sam-

lingen af utländska dissertationer upplades en katalog på kort,

som redan 1896 upptog 167 kapslar.
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Det oerhörda stegrade arbete, som representerades af sam-

lingarnas ordnande och katalogers utarbetande, möjliggjordes

endast genom ett allt intensivare arbete af den fåtaliga perso-

nalen, ej minst dess oaflönade extra amanuenser. För de senare

beviljade riksdagen omsider 1895 ett årsanslag å sammanlagdt

2,500 kr., som 189g höjdes till 3,500. Och detta senare år ökade

riksdagen äfven den ordinarie personalen genom beviljande af

en ny vice bibliotekarie- och en ny amanuensbefattning. På

samma gång gafs lika lön åt de fyra amanuenserna.

Annerstedts skrifter äro: i) Upsala Universitets bibliotek och

förslaget till dess omgestaltning. 1887. — 2) Upsala Universi-

tetsbibhoteks historia intill 1702. Sthm 1894. — 3) Om otill-

räckligheten af Upsala Universitetsbiblioteks anslag till bokin-

köp. 1894. — 4) Upsala Universitetsbibliotek 1877—1896 (i

Universitetets festskrift 1897). — 5) Om nödvändigheten af en

förstärkning i Upsala Universitets biblioteks arbetskrafter. 1898.

— 6) La bibliothéque de TUniversité d'Upsal. Besan9on 1899

(i Bibhographe möderne). — 7) Upsala Universitetsbiblioteks

storlek 1904 (särtryck ur tidningen Upsala). — 8) Årsredogö-

relserna för biblioteket 1877—1903 (ingående i Universitetets

årsredogörelser) .
— 9) Upsala Universitets historia 1477—1792,

Bd I—3; 1877—1914; särskildt i det parti som berör institu-

tionerna.

Dessutom föreligga i handskrift ej obetydliga samlingar till

bibliotekets historia ända in till närvarande tid, motsvarande

ungefär 6 kvartband.

25. ANDERS LEONARD BYGDEN.

Född 3 mars 1844, student 1863, fil. doktor 1872, docent i teo-

retisk filosofi 4 juni 1872, e. ord. biblioteksamanuens 24 maj 1872,

ordinarie dito 2 juli 1875, vicebibliotekarie 21 febr. 1884, bibliotekarie

16 dec. 1904, öfverbibliotekarie i jan. 1910, afsked i april 1911.

Nu begynte riksdagen på helt annat sätt än förr sörja för

institutionen. 1907 höjdes materialanslaget från 24,000 kr. till

60,000 och anslaget till e. ord. amanuenser från 3,500 till 6,400
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(hvilket följande år ytterligare stegrades till 12,400), hvarjämte

medel beviljades till inledning af elektrisk belysning. 1909 in-

rättades fyra nya tjänster, hvarjämte vicebibliotekarie- och ama-

nuenstitlarna utbyttes mot dem af förste och andre biblio-

tekarier. På samma gång öfverflyttades anslaget till e. ord.

amanuenser och biträden från extra stat till ordinarie och be-

stämdes till 15,000 kr.

Bland förvärfven äro att märka: 1906 handskriftsdonationer

efter L. Annerstedt och af O. Quensel.^ 1907 C. de Geers gåfva

af ett originalmanuskript af Linné och flera litografiska kopior

af dylika. 1909 papper efter Johan Ihre (utökade 1911 och

1915) och samma år 75 originalbref af Linné, inköpta genom

enskildes donation af 7,500 kr. 1910 kommo L. F. Rääfs hand-

skrifter och bref (utökade 1917 och sedermera).

Bygdens skrifter rörande biblioteket äro i) L"r Lidénska

brefsamlingen (i Samlaren i). — 2) Förteckning å tryckta och

otryckta källor till landskapet Uplands och Stockholms stads

. . . beskrifning förnämligast hemtade ur Westinska samlingarna

. . . 1892. — 3) Bibliotekets årsredogörelser 1904— 1910. — Hans

stora arbete Svenskt anonym- och pseudonym-lexikon med supp-

lement, 1898—1915, hvilar på grundliga forskningar i bibho-

tekets samlingar och belysa desamma.

26. LARS AKSEL ANDERSSON.

Född 2 mars 1851, student 1870, fiL doktor 1884, e. ord. biblioteks-

amanuens 23 sept. 1882, ordinarie dito 14 mars 1885, vice bibliote-

karie 14 dec. 1899, öfverbibliotekarie 28 april 191 1, afsked 3 mars

1918.

I hans tid blef Carolina Redivivas fulla ombyggnad och ytter-

ligare utvidgning en verklighet. Det blåste nu på samhällets

höjder andra vindar, än det gjorde trettio år tidigare. Dels hade

en djupare uppfattning af bibliotekets stora betydelse alltmera

slagit igenom hos statsmakterna, dels handskades man med sta-

1 Denne fina donator ihågkom biblioteket med vackra gåfvor ända till sin bort-

gång 1915.
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tens medel betydligt lättvindigare än förr. Utan svårighet be-

viljade 1913 års riksdag 599,000 kr. för ombyggnaden; den

kungliga propositionen tillstyrktes enhälligt af statsutskottet och

bifölls i kamrarna utan \-otering. Vid slutet af 1917 var det redan

1913 påbegynta arbetet så godt som fuUändadt. Det innebar en

nästan fullständig omgestaltning. Forna trapphuset förlängdes

med 3 fönster, en ny väldig läsesal var inrymd i en ny lägre

byggnad, lagd på tvären mot forna trapphuset, men organiskt

infogad i detta, och i öfrigt de flesta lokaler moderniserade.

Utrymmet ökades ofantligt. Den nya hyllängden i boksalarna

angifves till 11,500 meter, hvartill kommo 2,415 i källarvåningen

och 2,700 å vinden.

Riksdagens frikostighet yttrade sig ock därigenom, att år

1917 anslaget till arvoden m. m. höjdes från 15,000 till 18,800 kr.

Donationer inflöto rikligen. Linnseana förvärfvades hvarje

år. 191 1 kom den stora Alströmerska brefväxlingen (kom-

pletterad 1912). 1913 det vackra Wahlundska biblioteket i fransk

filologi, förutom andra böcker ur hans bibliotek. 1913 den Ni-

lénska samlingen af fotografiska kopior af klassiska handskrifter,

till hvars inlösen staten gaf 6,000 kr. 1915 C. de Geers prakt-

fulla och rika bibliotek i naturvetenskap och geografi jämte

en stor samling porträtter och plancher. 1917 kom den ena-

stående af konsul O. Planer i Liitzen åvägabragta samlingen

till Gustaf II Adolfs historia, till hvars inlösen en mäcenat

offrade 40,000 kr.

Slutligen bör omförmälas, att K. Maj:t 1914 förordnat, att

Landsmålsarkivet och 1915 att Ortnamnskommitténs samlingar

skola tillsvidare förvaras å biblioteket, samt att kanslern den

23 mars 1915 utfärdat nytt reglemente för institutionen.

Skrifter: i) Om Upsala Universitets biblioteks allmänna ställ-

ning och behof af förhöjdt årsanslag för inköp af böcker. 1906. —
2) Förslag till beredande af ökadt utrymme inom Upsala Uni-

versitets bibhotek. 1912. — 3) Upsala Universitets bibhoteks

om- och tillbyggnad åren 1913—1917 (i Nordisk tidskrift för

bok- och bibHoteksväsen, 1919). — 4) Universitetsbibhotekets

årsredogörelser 191 1—1917.
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27. JOHAN MARKUS HULTH.

Född 25 april 1865, student 1884, fil. doktor 1899, e. ord. biblio-

teksamanuens 25 mars 1891, ordinarie dito 30 mars 1900, Vet.-

Societetens bibliotekarie 1902— 1913, vice bibliotekarie 26 maj 1905,

öfverbibliotekarie 31 dec. 1918.

Äfven i hans tid har riksdagens frikostighet flödat'. Den be-

viljade 1920 bland annat i) en ny andre bibliotekariebefattning

och en extra dito samt tre kvinliga biträden, 2) till lönereglering

för amanuenserna 10,400 kr. utöfver det äldre anslaget å 9,400

och höjde 1921 anslaget på extra stat till bokinköp med 10,000.

Det kan ha sitt intresse att se, i hvilken utsträckning biblio-

tekets arbetskraft ökats genom sista decenniernas anslag. Ännu

1898 funnos blott 5 ordinarie tjänstemän eller samma antal

som alltifrån 1854; nu äro de 12; och de extraordinarie voro

1898 sju, nu nio. Men hvilken skillnad föreligger ej i möjligheten

att tillgodogöra sig den extra arbetskraften, då man som nu dis-

ponerar 19,600 kr. för densamma, men 1898 blott hade 2,500.

Tillika har institutionen varit nog lyckhg att förfoga öfver åt-

skilliga frivilliga skickliga medarbetare (ibland ända till fyra),

som gifvit den ett kraftigt stöd.

Bland förvärfven i Hulths tid märkas E. Cederströms hand-

skriftsdonation 1918, och de genom mäcenaters mellankomst

1920 möjliggjorda inköpen dels af en del af de Hammerska

samlingarna dels af Dörflerska samlingen af botaniker-autografer.

Bland donationer 1921 märkas prof. K. B. Hasselbergs bibhotek,

delar af det Heijkensköld-Hisingerska biblioteket på Skinnskatte-

berg, prof. Ernst Almquists samling av hygienisk litteratur samt

den stora Barthelsonska autografsamlingen skänkt af konsul

G. Örn.

En uppmätning af hela biblioteksbeståndets hyllängd år 1920

utvisade att den då uppgick till 17,984 meter, hvarförutom i

källaren 2,335 rneter upptogos af tidningar.

Skrifter: Bibliotekets årsredogörelser 1918—1920.

' Frikostigheten var enkel rättvisa; penningvärdets fall skulle äljest återfört

äldre tiders nödläge.



DIE

MITTELALTERLICHEN DEUTSCHEN
HANDSCHRIFTEN

einschliesslich der lateinischen mit deutschen Bestandteilen

DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK ZU UPPSALA

Beschricbcu von ERIK ROOTH

Von den reichen Sammlungcn mittelalterlicher Handschriften,

die ZU den kostbarsten Schätzen der Universitätsbibliothek

gehören, ist die orösste die Abteilung C (Codices latini

medii aevi). Sie kommt flir das nachfolgende Verzeichnis vornehm-

lich in Betracht. In sie sind nämlich einerseits die nicht sehr zahl-

reichen deutschen Handschriften aufgenommen, andererseits umfasst

sie auch die Kodizes, die zu grösseren öder kleineren Teilen deutsch

abofefasst sind.

Die Universitätsbibliothek besitzt fiir diese wie flir die meisten

ihrer Handschriftensammlungen sehr gute geschriebene Kataloge.

Der älteste geht zurtick auf Eric Benzelius d. J., der im ersten

Jahrzehnt des i8. Jh. die Katalogisierung begann, und sie, wie er

selbst im Anfang seines Katalogs sagt, > in horis subsecivis» auf

93 Nummern brachte. .Fortgesetzt wurde die Katalogisierung von

[. H Schröder im |ahre 1834. Schliesslich unterzog Claes Anner-

stedt die Katalosfe einer sehr einorehenden Revision, in der der

gesamte Bestand aufs neue ausfuhrlich und kritisch beschrieben

wurde, die im Jahre 1 904 als abgeschlossen vorlag. Der Katalog

Annerstedts hat leider nicht zum Druck befördert werden können,

dagegen sind an \erschiedenen Orten einzelne Teile von Spezial-
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forschern abgedruckt uncl besprochen worden.' Eine grosse An-

zahl C-Handschriften wurde von den polnischen Gelehrten E. Bar-

winski, L. Birkenmajer und
J.
Los in ihrem Bericht .Sprawozdanie

z poszukiwan w Szwecyi' (19 14) beschrieben. Während diese oft

nur die Beschreibungen Annerstedts wiedergaben, hat in letzter

Zeit I. Collijn die aus der Franziskaner-Bibliothek in Stockhohn

stammenden Hss. einer sehr ausfuhrlichen Behandlungf unterzoeen/

Schen im Jahre 1900 wurden die niederdeutschen Teile unseres

Handschriftenbestandes von C. Borchling im zweiten Bände (S. 123-

— 133) seiner beriihmten ,Reiseberichte' fast erschöpfend verzeichnet

und beschrieben.

Der Gegenstand des vorliegenden Verzeichnisses sind ausser den

von Borchling beschriebenen niederdeutschen Handschriften und

Fragmenten, zu denen ich hier eine kleinere Anzahl hinzufugen

känn, die hochdeutschen Kodizes und die an mehr öder weniger

unauffälligen Stellen in den lateinischen Texten verborgenen Stucke.

Hiezu kommen die F'ragmente, die Collijn und andere in Buch-

deckeln u. s. w. gefunden haben.'

Ich gebe die Beschreibungen der Hss. in der Reihenfolge des

Annerstedt'schen Katalogs. Dieser umlasst einschliesslich der an

die C-Hss. angeschlossenen, von Frigell katalogisierten Auctores

Latini die Nummern C I

—

IV, C i—933.*

' Schon im J. 1852 hat B. DUDIK, Fo?-schitngen in Schwedcn fiir Mährcns Ge-

schichte (S. 317— 21) die ihm interessierenden Hss. aus dem Benzelius-Schröder'schen

Kat. abgedruckt, ferner A. Kolberg, Anahcta Warmiensia [Zs. f. d. Gesch. Ermlands,

7 (i879,8i\ S. 6— 18]. J. Gummerus, Beiträge sur Gesch. d. Buss- und Beichtwesens

d. schwed. Kiixhe des M.-A. (igool S. IV—LXVIII, hat schon von Annerstedts Revision

Nutzen ziehen können.

' Nordisk tidskrift för bok- och bibHoteksväsen (NTBB), 4 (1917), S. loi— 171.

^ Diese sind nebst ein paar Handschriften und anderen Fragmenten von Prof. Hj.

Psn.ANDER fur das Handschriftenarchiv in Berlin genau beschrieben worden. Vgl.

ROETHE's Berichte in Sitz.-Ber. d. Ak. d. Wiss. in Berhn, 1906, Deutsche Kommiss.,

S. 5; 1907, S. 10; 1910, S. 8; 1914, S. ii; 1916, S. 6. Leider hatte ich nicht Gelegen-

heit, diese noch ungedruckten Beschreibungen einzusehen.

' Dieser durchgehenden Numerierung ging eine systematische Einteihmg voraus:

I. Codices Benzehani, die von Benzelius bearbeiteten Hss., I—93= C i—93. 2. Bibha

I—63= 094— 155. 3. Teologica I—ioi=Cl56—257. 4. Sermones et homiliae l— l63= C
258—415 d. 5. Missalia etc. 1— 103= 415 e— 517 c. 6. Legendae etc. 1— 12= 0518

—

529. 7. Jus I—65 = 530— 593 a. 8. Scholasticietphilosophi I— 58= 594—651. 9. Mathe-

matici i—7 = 0652—658. 10. Medici i— 10=0659—668. 11. Grammatici i— il=0
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Es ist mösflich, dass mir C-Handschriften mit kleineren deutschen

Bestandteilen entgangen sind, auch dass in anderen Abteilungen,

wie z. B. H (Geschichte) und B (Schwedische Gesetze) sich noch

klirzere deutsche Stiicke versteckt halten, ich hoffe aber hier das

Wesentliche zu geben.

Bei den Beschreibiingen folge ich im grossen iind ganzen der

histruktion der Berliner Kommission, jedoch nicht sklavisch, da ja

die \orliegende Arbeit von anderem Ståndpunkt in Angrift" genom-

men wurde. Die lateinischen Hss., die grössere Abschnitte in

dentscher Sprache enthalten, werden fijr die lateinischen Teile aus-

fuhrlicher beschrieben als die Anleitung der Berliner Kommission es

verlangt. Es schien mir aber fur die Beurteilung der deutschen Ab-

schnitte oft nicht unwichtig, die L'mgebung, in der sie im lateinischen

Texte auftreten, reicher zu charakterisieren. Obwohl meine Be-

schreibungfen in dieser Beziehunof nicht immer wesentlich iiber die

auswzeichneten Vorarbeiten Annerstedts hinaustjehen, so hoffe ich

doch auch mit ihnen, dem klinftigen Bearbeiter sämtlicher C-Hand-

schriften einen Dienst zu tun.'

Dass die deutschen Handschriften der Universitätsbibliothek

nicht den Glanzepochen der altdeutschen Literatur angehören kön-

nen, ist von vorherein zu ervvarten/ Die geplunderten Jesuiten-

kollegien bargen keine Schätze mittelhochdeutscher Poesie, und die

schwedischen Klosterbibliotheken vermittelten doch grösstenteils

nur die geistliche Prosa und die Erbauungsliteratur, deren fast be-

driickende FUlle fur das ausgehende Mittelalter kennzeichnend ist.

Wertwoller sind dagegen die Fragmente, die z. T. schon die Auf

merksamkeit von Forschern wie Miillenhoff (durch Vermittelung

von A. Uppström) und v. Bahder weckten und von diesen her-

ausgegeben wurden.

669—679. 12. Historici i—2i=C68o— ycx). 13. Cod. Germanici i—4= C8oo—803.

14. Cod. Gallici l=C8o4. 15. Cod. Italici 1—4= C 805—808. 16. Auctores Latini= C

900—933.
' Hss., in welchen nur einzelne deutsche Sätze eder Eintragungen vorkommen, sind

weggelassen. Es sind dies z. B. C 11. 179. 289. 328. 371. 436. (vgl. Borchling, S.

126). 454 (vgl. BoRCHi.iNG, S. 126;. 491. 662. B 49 (vgl. Borchling 132—33).

Vgl. PsiL.AXDER, Ett fragme}it af Trojasagan Upps. Univ. Ärsskr. 1917' Progr. 2),

S. Illff.
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Die Provenienz der hier zu beschreibenden Hss. wirft zugleich

ein Licht auf die älteste Geschichte unserer Bibliothek. Die Hand-

schriften, die durch Gustaf Adolfs grosse Schenkung (i.J. 162 i) von

auf Gråmunkeholmen in Stockholm aufbewahrten Sammlungen aus

den eingezogenen schwedischen Klosterbibliotheken, vornehmlich aus

Vadstena, nach Uppsala gelangten, sind jetzt 300 Jahre hng im

Besitz der Univ. -Bibi., und vor c. 300 Jahren waren die ersten

Kodizes, die Gustaf Adolfs Heere von den Jesuiten erbeuteten, von

Riga (erobert im September 1621) und, in rascher Folge, von

Frauenburg, Braunsberg u. s. w. nach Uppsala unterwegs. Aus der

elänzenden Reihe kriesferischer und friedlicher Sammler und Dona-

tören, die in der Folgezeit die Sammlungen der Univ. -Bibi. be-

reicherten, kommen ftir dieses Verzeichnis in Betracht: M. G. De
la Gardie, J.

Schefferus und J. J.
Björnståhl.

Ftir den vorliegenden Katalog' ist folgendes zu bemerken. Die Ab-

kijrzungen der Schrift wurden aufgelöst, Ergänztes in eckige Klämmer ge-

setzt. Häufiger vervvendete Abkurzungen sind:

BiNZ, Basel = BiNZ, G., Die dtsch. Hss. d. oeffentl. Bibi. d. Univ. Basel.

1907.

BORCHLING = BORCHLING, C, Mittelniederdeutsche Handschriften in Skandi-

navien .. . Zweiter Reisebericht (= Nachr. v. d. Kgl. Ges. d.

VViss. zu Göttingen Ph.-hist. Kl. 1900. Beiheft.)

COLLIJN, Upps. = COLLIJN, I., Kat. d. Inkunabeln d. Kgl. Univ. -Bibi. zu

Uppsala. 1907.

COLLIJN, Sthlm = COLLIJX, I., Kat. d. Inkun. d. Kgl. Bibi. in Stockholm, i.

1914.

Petzet = Petzet, E., Die deutschen Pergament-Handschriften Nr. i—200

d. Staatsbibliothek in Miinchen. 1920.

SciIUM = SCHUM, W., Beschreib. Verzeichn. d. Amplonian. Hss.-Samm-

lung zu Erfurt. Berlin 1887.

Sprawozdanie = Sprawozdanie z poszukiwan w Szwecyi. Krakau 1914-

Valentinelli = Valentinelli, J., Bibliotheca manuscripta ad S. Marci

Venetiarum. Cod. mss. lat. T. i—6. 1868—73.

Walde, Krigsbyten = Walde, O., Storhetstidens litterära krigsbyten, i—2.

Uppsala 1916, 1920.

' Ftir wertvolle Unterstutzung meiner .-Xrbeit gestatte ich mir, auch hier vor allem

den Herren Oberbibliothekaren Dr. A. Gr.ape, \'orstand der Handschnften-.-Vbteilung,

und Dr. O. Walde ergebenst zu danken.



44 ERIK ROOTH

C 33 (Cocl. Benzel. 33).

Schriften von Boccaccio, Petrarca u. a., lateinisch, Bruch-

stijcke des Bartholomaeischen Arzneibuches, hochdeutsch.

15. Th. Pap. 218 Bil. (richtig gezählt 219, Bl. 41 wird mit 40 foliiert.), sehr gut erhållen.

Lagenanfange: 2. 18. 32. 45 veigentl. 46. 59. 73. 87. 103. 119. 133. 147. 159. 175. 189.

194. 204. Blattgrösse 21,3 X 14,5 cm., Schriftspiegel rund 14,5X9,5 cm. Einspaltig; 37—40

Zeilen. Bl. 2— 217 sind von einer Hand in zierlicher Kursive geschrieben. Rote Uberschriften

und Initialen, bei grösseren .-Kbschnilten sind diese rot und schwarz verziert.

Die Vorsatzblätter, als BI. I und 218 gezählt, bestehen aus je einem Doppelblatt einer

Perg.-Hs. des 14. Jh. Die Blätter sind, z. T. mit Beeinträchtigung der Schrift, vom Messer

des Buchbinders beschnitten. Bewahrt sind 13 bis 14 Zeilen jedes Bl. Die Schrift z. T. ver-

tilgt. Die urspr. Grösse elwa 18,5 X 12,5 cm., beschriebener Raum 13x8,5cm. Ungespalten.

Grosse saubere Buchschrift. Köte Initialen und Uberschriften.

Rotgefärbter Ledereinbanil mit Blindpressung auf Holzdeckeln. Die beiden Schliessen, die

bis in den vorderen Deckel iibcrgriflen, ebcnso die Schutznägel, fehlen. Auf dem Riicken ein

.Schild aus Papier mit der kaum mehr zu entziffernden .Aufschrift: ,Petrarca. Ms. 33'. Die

Innenseite des vorderen Deckels hat die Eintragung: »Maria Magdalena soror marthe et lazari».

Aus der Dombibliothek in Frauenburg. Auf Bl. 4' : .Liber Bibliothecae Varmiensis'.

Vgl. A. Kolberg, Zs. f. d. Gesch. Ermlands, 7 (1879,81), S. 18 (Nr. 63).

/»/laä:

Bl. f^" U7id 2iS^'" : Hochdeutschc Bruchstucke des Bartholomae-

ischen Arzneibuches.

Aiif. BL I'": ' vnde mache das ezzen vil suze als (z. T. fast iinksbar)

die vervelen. vnde gib im dar nach vilzitege vinber» ... Bl. i''' (ScliL): »l[z]

erget vil dike das div colera machet div lungel wunt . . . dem sol dv alsus hel-

fen. Nim vil luter girstin». Im Märg. (rot): >'De iiomitu sanguinis restringendo».

Bl. S/tf" (An/.): »[]n wirt so belibet in der matri[cen] [d]az fule blut. vnde hil-

fet man [ir] [n]iht so gewinnet si di haubt» ... Bl. 218'" (Anf.): »De dentibus
,

dealbandis (rot). Wil du di zende wiz machen so nim div wurcen lisenchrutes(l)

vnde
[ ] di rinden abe > . . . Schl. Bl. 218"'' : »[iz] erget vil dik daz dem wib

misseg[et] . . . daz chumt da von daz d[i] [ma]tri.\ der rehten temperunge

m[isset] öder daz sich div åder verstorzen».

Zu den angefuhrten fiinf Abschnitten vgl. Pfeiffer, Zivei deutsche Atzneibiicher aus dem
12. und 13. Jh. iSitz.Ber. der Akad. der Wiss. in Wien, Philos.hist. C!., Bd. 42 (1863),

S. 152. 10.; Pfeiffer a. a. O., S. 152. 7.; Haupt, Uber das md. Aizneibucli des Meister Bar-

tholomaeus (a. a. O., Bd. 71 (1872), S. 470. 3; Pfeiffer a. a. O., S. 147. 12.; Haupt
a. a. O., S. 483. 15).

Bl. y.- ,De casu papae Johan n is XXIIF (f 141 9), zwölf abgesetzte

Verse.

Anf.: »Qui modo summus eram gaudens de nomine presul
|

Tristis et ab-

jectus nunc mea fata gemo
|

» . . .

Vgl. C 59, Bl. I SS''.
— Es folgt Bl. 'V ein kurzes lat. Rezept, 3 Zeilen. Bl. yV' leer.

Bl. 4^
—IIf : Petrarca, De remediis utriusque fortunae.

Anf. des Prol. Bl. 4'' : »Cum res fortunasque hominum cogito» . .

Vgl. C 605, Bl. 4'-. II.A.IN *I2790—93; COLLIJN, Sthim 818. — Bl. Il8r|v leer.
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Bl. lig —166'^ : Petrarca, De secreto conflictu curarum suarum.

Anf.: sATtonito michi quidem et sepissime cogitanti» . . .

Vgl. C 605, Bl. \-n^

.

Bl. i6f—18^'' : Boccaccio, De praeclaris mulieribus.

Anf.: »Scripsere jam dudum nonniilli» ...

Vgl. Hain *3327— 32; COLLIJN, Vpfs., Nr. 339, Sthlm 234.

Bl. iSi"—iSf : ,Declamacio Collucij pierij Cancellarij florentini'.

.-/«/.. »Lucrecia Spurij Lucrecij filia et collatmi tarijuinij uxor>> . . .

Vollständig in C 58.

Bl. i8f—iSg : ,Septem psalmi francisci petrarche'.

Anf.: »Heu michi misero ' ... Bl. iSg"—204' leer.

Vgl. C 605, Bl. 207^.

Bl. 2of—206' : Namenreihen von Päpsten.

Bl. 206''—216'': Auszug aus Eutropius, De gestis romanorum.

Bl. 216''—212'^: Namen von Kaisern.

Bl. 216'' unten: »verte Invenies nomina Imperatorum usque ad annum domini MCCCC
XLiij°». Es folgen, ausser lat. Eintragungen iiber die Zerstörung Jerusalems und einem

Dekret Kaiser Karls IV, die Namen der Kaiser von Justinianus bis Fredericus. Auf Bl. 217 v

stehen kalendarische Tabellen iiber die Jahre 1438— 1460.

C 72 (Cod. Benzel. 72).

Schriften Liber die kirchlichen Schismen etc, Geistliche

Traktate, lateinisch, Betrachtungen iiber das Sakrament

des Frohnleichnams, hochdeutsch.

Kurz nach 1400 geschrieben. Pap. 147 + i Bil., von bester Erhaltung. Lagenanfange:

2. 12. 20. 32. 44. 55. 67. 75. 88. 99. 112. 135. Blattgr. 21,3 X 15 cm., Schriftsp. wechselnd:

rund 18X12, 16X11 cm. Bl. 2— 19, 55—94 zweispaltig, sonst ungespalten; 20—40 Zei-

len. Wohl von funf Handen: i. Bl. 2'-— 19V; 2. Bl. 20^—47"^; 3. Bl. SS"-— 73"; 4- Bl.

75' — 94'; 5- (= 4?^ Bl. 99"' — 146^. Grössere Initialen rot, der deutsche Abschnitt l,Bl. 75'

— 94'') nicht rubriziert.

Holzdeckel mit rotem Lederiiberzug mit Blindlinien, gut erhalten. Die zwei Lederschlies-

sen, die bis iiber die Mitte des hinteren Deckels iibergriffen, schadhaft. Auf der Aussenseite

des Vorderdeckels steht in fast vertilgter Schrift ein Inhaltsverzeichnis, das beginnti ,Epistola

consilij pacis'. Die Innenseite des Hinterdeckels ist mit einem Blått einer lat. Urkunde be-

deckt, worin u. a. die Namen Blatzhem und Hermannus der grosse de habchcushem
vorkommen.

Aus der Klosterbibliothek in Vadstena. Fruher in Konstanz. Die Innenseite des Vorder-

deckels trägt oben die Inschrift: ,Iste Iiber fuit emptus constancie tempore concilii generalis

per fratrem tho[rirum] pro i floreno et viii grossis et pertinet ad monasterium sancte birgitte

in vazstena'. Darunter die Vadstena-Signatur: ,C 3° 5''. Auf der Aussenseite des Hinterdeckels:

,C ni' (aus un geändertl, darunter in sehr verblasster Schrift: ,Liber latinorum tractatuum'.

Uber die Vadstenahandschriften in Uppsala vgl. Annerstedt, Upsala universitetsbiblioUks

histoiia intill år i~02 (1894}, S. 16 u. 79; GÖDtL, Sveriges medeltidslitteratur fi9i6\ S. 91 flf.;

CoLLijN, NTBB, 1917, S. 359; ders., Birgitta-titstälhiingen (1918;, S. 156—65. — In Kon-
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stanz hatten die zutn Konzil gesan<lten Klosterbriiiler, vornelimlich Thor Andreae i.vgl. }'a(i

stena klosters miimesbok ^1918), S. 83, 90, 92, 94 etcO, fur die Klosterbibliothek Ilandschril-

ten eingekauft öder abschreiben lassen. Die Anzahl, die GÖDKL kennt (a. a. O., S. 92I, C 26,

C 72, C 76, C 77, C 277, känn hier, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, vermehrt werden:

auch C 63 (s. Bl. I29"'), C 371, C 399, C 400, C 523, C 663 und niöglichervveise C 685
(zu diesem Kod. vgl. B. Dudik, Foiscliutigen in Schweden (1852), S. 320) stammen aus Kon-
stanz. Der Käufer, .fräter Thorirus', wird in C 26, C 72, C 76, C 77, C 371 genannt, C 400
und C 685 i,vgl. aber Inhalt) haben iiberhaupt keine sich auf Konstanz beziehende Provenienz-

bezeichnung. Zu C 400 vgl. aber unten. Uber Konstanz als Buchermarkt siehe jetzt

P. Lehmann, Zs. d. dtsch. Ver. f. Buchwesen und Schrifttum, 1921, S. 6 ff. — Die Univ.-

Bibi. besitzt noch eine Hs. (C 554) aus Konstanz, die aber iiber den Umweg der Bibliothek

des Domkapitels in Frauenburg nach Uppsala gelangt ist (I.EHMANN, a. a. O., S. lo). Wahr-
scheinlich ist die Zahl der Mss. mit dieser doppelten Provenienz höher als bis jetzt bekannt,

es känn aber hier auf diese Frage nicht näher eingegangen werden.

Vgl. J. Gummerus, Beitr. s. Gesch. d. Buss- und Beichtwesens (1900), S. LIII u. LIX.

Inhalt:

Bl. 2^—4^ : Uber die kirchlichen Schismen.

An/.: »Prinio quam procedatur ad narracionem schismatum preteritorum volo

quasdam prophetias premittere, que de presenti schismate videntur predicere» . . .

Bl. 4 — /<?'.• ,Epistola concilii pacis reuerendi magistri Henri c i de

Hassia doctoris .sancte theologie'.

Sclil. Bl. ig'' : »Explicit epistola concilij pacis magistri henrici de hassia . . .

per fratrem autem wernherum de sancto vrcicio basiliensis dyocesis et pre-

dicti ordinis scripta. Anno videlicet verbi incarnati 1404. 2 . ydus iunij».

Gedruckt bei H. v. i). Hardt, Concilium Constanliense {\(><^1— 1700), T. 2, S. i ff., »quam-
quam hic in codice exsistit. integer» (Benzelius-Annerstedt). Zu den in sehr zahlreichen Hss.

vorkommenden Schriften von Henrieus Hembuch de Hassia dictus de Langenstein
(i" 1397) vgl- AsCHBACH, Gesch. d. Wiener Univ. ( 1 8651, S. 366 ff.

Es folgt Bl. 19' — 19^ ein Inhaltsverzeichnis.

Bl. 20^—
^'f : Beichtvorschriften fiir Menschen jedes Standes,

Bestimmungen fiir die Zulassung ziim Frohnleichnamsfest etc.

An/.: »Probet autem se ipsum homo volens attendere ad sanctissimam com-
munionem corporis et sangwinis» . . . Bl. 4J"

—^4'' Icer.

Vgl. Gummerus, a. a. O., S. LIX.

Bl. JJ''^"

—

73'": jBreuissima recollectio et ponitoria(!) super psal-

terium.'

An/.: »Sicut olim manna habuit delectamentum et omnem saporem suavi-

tatis» ... Bl. 74'-'^" leer.

Bl. 7j'^"—94'^": Uber das Sakrament des Frohnlciciinams, hoch-

deutsch.

An/.: »dis ist von dem sacramente vnsers herren frone lichamen. Hie wil

ich von dem sacramente das ist von vnsers herren lichamen reden war an das

lige vnd was sin kraft si vnde wie es wirke» . . . SM.: »wie susse vnser

herre got ist vnde tu das dine dar zu willeckHche vnd blip stete so wil vnser

herre das sine tun vnd wil bi dir sin vnde wil dich bestetigen vnd vestigen in

allén sinen guten werken Amen». — Bl. g4''—g^'' leer.
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Bl. lod—1^6'^ : Traktat liber die Busse, von Johannes de Ehen-
heim.

Anf.: Cum sit ars arcium regimen animarum ignominiosum före valde con-

uincitur electos ad hoc regimen causas inprimis penitus ignorare>' . . . BL 100''

:

»ego iohannes de ehenheim clericus simplicibus sacerdotibus condescendens

breuem tractatum de foro penitenciali» ... Schl.: »Corporis exigui vires con-

tempnere noli.>' — Bl. 1.^6''—14S" leer.

Vgl. Gummerus, a. a. O., S. Ull. — »Benzelius observat hunc tractatum multa habere
communia tam quod ad eloculionem quain (luod ad phrases cum Suffragio curatoruin Laurentii

decani C 69 supra» (Annerstedt).

C 76 (Cod. Benzel. 76).

Geistliche Texte, lateinisch, hochdeut.sche Sermonen.
14. Jh. Perg. 229 Bil. frichtig gezähit 230; BI. 226 wird mit 225 foliiert. Bl. 5— 118

haben alte Foliierung: I bis 114), sehr gut erhalten. Lagenanf.: 2. 14. 26. 38. 50. 62. 74.
86. 98. no. 122. 130. 142. 154. 166. 178. 190. 202. 214. 225 (eigentl. 226); am Schluss

jeder Lage eine .Signatur. Blattgr. 17,5 X 12 cm., Schriftsp. rund 12,8 x9,3 cm. Zweispaltig;

36 Zeilen. Von einer Hand in kleiner, an Abbreviaturen sehr reicher Buchschrift. Initialen

rot öder blau, vereinzelt verziert, teihveise rote Uberschriften.

Holzdeckeleinband mit rotem, jetzt sehr abgegriffenem Lederiiberzug. Zwei Lederschlies-

sen, mit Messingbeschlägen am Rand des vorderen Deckels befestigt, greifen ein Stiick in den
Ilinterdeckel iiber. Dieser ist auf der Aussenseite mit einem Perg.-Streifen beklebt, worauf
ein Inhaltsverzeichnis von einer Hand des 15. Jh. geschrieben ist. Anf.: ,In isto volumine
continetur liber alberti magni de laudibus beate virginis' . . .

Aus der Klosterbibliothek in Vadstena. Friiher Konstanz. Auf der Innenseite des Vor-

derdeckels: ,Iste liber fuit emptus constancie tempore concilii generalis per fratrem tho-
rirum pro ii florenis et viii grossis et pertinet ad monasterium vazstenense'. Vgl. oben
C 72. — Auf BI."^ steht die Vadstenasignatur: ,C 4° 8',' ferner auf der Aussenseite des Hinter-

deckels: ,C IIII.'

Vgl. H. Lindkvist, Skrifter, utg. af K. Hum. Vet.-Samf. i Upps., 19:3 (1917^, S. 21 f.

III lurII:

Bl. I (Vorsatzbl.) leer. — Bl. 2'"—11j : Albertus Magnus, De
laude beatae virginis.

Anf. des Te.xtes: • Xunquam marcessit sapiencia et facile videtur ab hiis ijui

diligunt eam» . . .

Auch in C 156, Bl. 1
73r ff.

Bl. iij"'—118'
' : Jeronymus ad Cromacium et Eliodorum episco-

pos scripsit de infancia domini nostri, ihesu christi primo de nativi-

tate beate Marie'.

A?if. Bl. 114''": IN diebus illis erat in israel vir noniine Joachim' ...

SiiiL: »resplendebat super eum qui est benedictus in secula seculorum Amen».

Vgl. SCHUM, Nr. 130 in 4:0, 3, S. 392.

Bl. iK)"—128"" : Sermo iiber Ave Maria.

Anf.: »Ave Maria est verbum bonum et suaue >
. . . Bl. 12S"''—12g leer.
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Bl. i^o'^"
—18^'': , Liber magistri Richardi de contemplacione et

ejusdem commendacione'.

Atif.: »MJsticam illam moysi archam libet si liceat ex inspiracionis illius

munere» . . . Bl. iS^'': lecr.

Vgl. Lindkvist, a. a. O.

Bl. iSj"—21j;'": .Continuaciones super libruni Canticorum.

Edite a fratre Egidio ordinis sancti Augustini'.

An/.: »Sonat vox tua in auribus meis. vox enim tua dulcis est et facies tua

decora. In principio cuiuslibet libri» . . . Sckl.: Apertum conprehensorum dig-

netur ... In secula seculorum Amen. Explicit sentencia . . . dans sensum

continuum in eodem ut supra».

Verfasser ist Aegidius Columna s. Romanus. Vgl. ScHUM, Nr. 77 in Fol., 5, S. 56

und Nr. 178 in Fol., 19, S. 237. — Auch in C 120, Bl. 162'^ff.

Bl. 2Jj'''
—22y'''

: Lateinische und dcut.sche Sermonen.

Deutsche Abschnitte: 111. 216'!', 216"'', 2i8''i, 2i8^'''ll', 219'", 220"l'>, 220va|b^ 226vb,

227ralb.

Anf.: »In caritate radicaui ut possitis comprehendere» . . . Bl. 216'^'':

»Gneding von bet^ubnisse von gode (zo sjirich (itnterstr.)) zu inphane. Vnde
gode wider zu gebene dar zu horint zwi ding >

. . . Bl. 218''''
: »De muneribus.

Den mach der mensche wol sich geben vnde nemen. so aller personen gen

wortekeit irstorben ist in seiner selen» . . . Bl. 226^'''
: »Man sprichet wan deme

bekentenisse des vader, daz si der sun. Man mach iz wol uare werstein want

iz is neit also in alre wis» .. . Schl. Bl. 22j^'' : »Dar vmbe habben beide en

vnderstoz • an deme vnderstoze an deme sie vereinet sin • sit also treit ein persone

zwo naturen an eime redlichen wesene geeinet an der warheyt. Benedictus deus

Amen »

.

Bl. 22
f^—22<y (von jiingcrer Hand): ,Epistola excusatoria ad abbatem sancti

Theodicj'. — Bl. 228"—22g'' leer.

BI. 229^' hat eine kurze lat. Eintragung.

C 180 (Cod. Teol. 25).

Lateinische Sammelhandschrift theologi.schen und medizi-

ni.schen Inhalt.s, kleinere medizini.sche Stlicke, nieder-

deutsch.

In den Jahren 1466 und 1467 von Fräter Henricus im Konvent in Riga und Nico-
laus Brasiatoris de Colmen (nach den Verinerken auf Bl. 129'» bezw. 254"!= u. 295"'l')

geschrieben. Pap. 328 BU., schön erhållen. Lagenanf.: i. 14. 25. 39. 49. 61. 74. 86. 98.

1 10. 122. 134. 144. 154. 164. 174. 184. 194. 204. 214. 224. 234. 244. 255. 265. 275. 285.

297. 30g. 319. Blattgr. 30,7X21,5 cm., Schriftsp.: Hand i (Fräter Henricus, Bl. 2'''>

—

xiof^)

rund 24 X 14 cm., Hand 2 (Nicolaus Brasiatoris, Bl. i29fb—328rbl rund 21,5 X 14,5 cm. Zwei-

spaltig, H. I 41—47 Zeilen, H. 2 31—37 Zeilen. Blattzeiger aus Leder. Rote Uberschriften

und Initialen.

Sehr gut erhaltener brauner Ledereinband auf Holzdeckeln. Blindpressung. Auf den
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Deckeln je 5 beinerne Schutzknöpfe. Zwei Schliessen aus Melall und Leder. Die Tnnen-

seiten der Deckel sind mit Papier beklebt, die des hinleren Deckels mit kurzen lat. Sentenzen

beschrieben. Auf der Aussenseite des Vorderdeckels sleht oben, mit Tinte geschrieben:

,Manipulus'.

Aus der Dombibliothek in Frauenburg. 1-JI. i^ hat den Besitzvermerk : .Liber Biblio-

thecae Vanniensis'. Laut einer Einlragung obcriialb der vorigen wiirde die Handschrift an die

Dombibliothek geschenkt von dem oben genannten zweiten Schreiber des Buches Nicolaus:

(Librum presentem dominus Nicolaus quondam huius ecclesie Warmiensis Dyaconus necnon
Vicarius |iro testamento eidem ecclesie donauit'. Zu Nicolaus vgl. Script. ler. Wann., Bd. i

(1866), S. 164. 177.

Vgl. Spraivozdanie, S. 70 f.; A. Kolberg, Zs. f. d. Gesch. Erml., 7 viSyg 81), S. 8 (Nr. 11);

J.
Koi.BERG, ebd., 19 (1915"), S. 503.

Inhalt:

Bl. 2'"—12g'": ,Sacratissime misse declaratio', von Nicolaus

Stör.

Anf. des Vorw. BL 2"": »Reuerendi patres et domini mei. Cogitanti niichi

crebrius ac diligenti indagine diebus multis et noctibus in armario meo mentis

revolvente(!) quid laboris quidve vtilitatis pro felici incremento novelle planta-

cionis illustrium principum duorum marchiorum misenencium(!) Videlicet nostre

alme vniversitatis libzcensis facere possim . . . inter cetera ofterebatur . . . sacre

canonis exposicionem et signorum que in sacratissimo misse officio . . . fuerint

misticam representacionem intelligendam» . . . Bl 2''": »Diuisio libri (roO- Ad
honorem benedicti et individue trinitatis . . . nec non pro felici (Bl. 2'''') in-

cremento alme vniversitatis lipcensis» . . . Bl. t,''": »Capitulum primum h'oO.

Quantum ad primum capitulum dico quod sacra scriptura» . . . Schl. Bl. 12g'''':

»A laude ergo quia incepimus a laude quocjue terminemus vt in eternum lau-

demus qui vivit in secula seculorum Amen». Darunter : Per manus fratris

henrici de ordine predicatorum a. d. M CCCCLXVI sexta feria post Judica

in conventu rigensi de måne hora octava. Cui deus propicietur etc. Amen».

Die in unserer Hs. anonyme Arbeit ist, wahrscheinlich lun 1412, verfasst vom Leipziger

Professor der Theologie Nicolaus Stör und war als gelahrte Gabe der neugegriindeten Leip-

ziger Universität gewidmet. Sie ist in Handschril"ten und Drucken sehr verbreitet. Vgl. C 185,

Bl. 3' und C 188, Bl. V und Hain *68o8, »6809, *68io. Siehe auch A. Franz, Die Messe

im deutscheii Mittelalter (1902), S. 527 ff.

Bl. 12g' —iji : Uber a q 11 a vitae.

Anf.: [A]Qua vite seu ardens fit ex vino rubeo uel albo vnius anni uel

]ilus» . . .

Bl. 131'^—133^" ' >De vinis confectis', von Arnaldus de Villa

Noua.

Anf.: ••[V]lnum mirabile pro melancolicis cardiacis» ... Bl. ijj''^—1?3''''

leer.

Arnaldus de Villa Nova (f 1313"!, Opera (Lugd. 1520). Bl. 263". Vgl. Petzet,

S. 161 f.; Valentinelli, T. 5, S. 91 ff.

Bl. 134"—234!''': Manipulus curatorum, von Guido de Monte
R o t h e r i

.

Uhcrschr.: 'INcipit liber qui dicitur manipulus curatorum editus a magistro

gwidone de monte Rotheri ciuitatis thuroIi>... Bl. 133""—136: Brief

4 2ij)i.



50 ERIK ROOTH

des Verfassers v. J- 133 3 an Raimundus, Bischof v. Valencia (s. unten

C 214, Bl. i'). bi. isff^ Anf. d. FroL: »Quoniam ut dicit propheta mala-

chias» . . . Bl. ijb'* Te.xfanf.: »QVantum ad sacramenta in generali Primo

videndum est de eorum institucione» . . . Schl.: >Illa autem que minus bene-

dicta sunt mee ignorancie aut inaduertencie asscribens caritatiue corrigat et pro

me peccatore ad dominum preces fundat Amen». Danintcr: »Expletum est

hoc opusculum in jirofesto beatorum apostolorum philippi et iacobi per me
Nicolaus brasiatoris de colmen anno domini M CCCC sexagesimo septimo».

Dasselbe C 214. Vgl. Schum, Xr. 136 in Fol., 6, S. 90; Hain *8i57— *82I3; Ccillijn,

Upps. 656—58, Sthlm 497—98.

Bl. 2^^'"—2^j'
' : Cordiale .seu tractatus de quattuor novissimis,

von Gerardiis de Vliederhoven.

Anf. des Prol. Bl. 255'": »Memorare nouissima tua et in eternum non

peccabis» . . . Tc.xianf. Bl. ^jj*"*.- »Capitulum primum De morte corporali (rol).

Primum igitur nouissimorum cuius memoria est . . . Vnde bernhardus in speculo

monachorum (rot iinterstr.)» . . . Sc/iL: »utinam saperent et intelligerent ac nouis-

sima prouiderent Deo gracias». Darunter: »Scriptum per me Nicolaus Bra-

siatoris .^nno domini M CCCC I.XVIJ et finitum in die sancti Yincencij

martiris

.

Das Cordiale wiirde frilher von zahlreichen Forschern Heinrich von Hessen (vgl.

oben C 72, lil. 4 ff.) zugeschrieben. Vgl. ScilUM, Nr. 38 in 8°, i, S. 702 und Reg.; Cat.

cod. lat. Bibi. Reg. Monac, T. 2, 1' 2 1876, S. 138 (Nr. 11591. Vgl. fcrner AsCHii.-vcii.

Gcscit. d. Wien. Univ. (1865), S. 394. Jetzt wird allgemein Gerardus de Vliederhoven
als Verf. angegeben. Siehe Bixz, Die discli. Hss. der Univ. Basel, S. 87, Nr. 7 und S. 272,

Nr. 18; VoiLL.iÉME, Der Buchdruck Kölns (1903), Nr. 449— 56; Collijn, Upps. 586, Stiihn

338. — Vgl. dieselbe Schrift in C 3, Bl. 31 iv (Auszug); C 63, BI. 39''; C 574, Bl. 7I"'.

Bl. 2^^''"—30f : ,De imitacione Chri.sti et contcmptu oniniuni

vanitatum mundi', von Tiiomas a Kempis.

Anf.: »Qui secjuitur me non amliulat in tenebris» . . . Schl.: »Tantum per-

ficies quantum tibi ipsi vinj intuleris .Amen \ Darunter rot tmterstr.: »Expliciunt

ammoniciones ad spiritualem vitam uaide utiles».

Bl. 30
f''—308''': Verschiedene ,Xotabilia'. Bl. 308" leer.

Bl. 30g'"—32if : ,Ars moriendi'.

Uberschr.: »Incipit in nomine domini Ars moriendi». — Anf.: »Carissimi

ex quo per totum in omnibus sermonibus docemur qualiter vos habere debetis

ad deum» . . . Schl.: »quam duplicem salutem anime et corporis concedat

michi et vobis pater et filius et spiritus sanctus Amen».

Vgl. andere Versionen in C 47, Bl. 39"^ und 53''; C 195, Bl. 238''; C 574, Bl. 7'.

Bl. 32^' : ,Versus ad honorem beate virgini.s inarie', von Petru.s

Comestor, nicht abgesetzte Verse in 14 Zeilen.

Uberschr.: »Ad Honorem beate virginis marie Magister petrus comestoris
composuit hos versus qui eciam historiam ecclesiasticam conpilauit» . . . Anf.:

»Si fieri posset quod arene pulvis et vnde vndarum gutte rosa gemme lilia
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flaninie» . . . Sc/il.: »Que sis uel quanta virgo regina maria Que tua sit pietas

nec littera nec dabit etas».

Bl. 32.f''
—32^"'': ,De benedicta arbore Quercina', von Arnaldus

de Villa Xova.

An/.: »Reuerendo in christo patri . . . Richardo . . . epis' opo cantuariensi

Magister Arnoldus de villa noua medicine artis . . . professor . . . vestris igitur

rogatibus . . . volens parere ex dictis Galieni Auicenne Haly[carnassi] Ypocratis

Aristotulis Auerroys Alberti Magni... tractatus» . . . Sckl.: »quantum et sic

per multas tribulaciones ad deum dirigor». Daruntcr, rot unterstr.: »Tractatus

eximij doctoris . . . Arnoldi . . . collectus e.x libris doctorum . . . Ad peticionem

Richardi Archiepiscopi Cantuariensis».

Bl. Z^s''' : .De juniperis', niederdeutsch.

Anf.: »De Juniperis proprie Eynberen (rot unterstr.'). Seuen este vp Nuch-

tern gegeten sterken de bregen se bewaren dat gesichte ze sint gut tor borst» . . .

Bl. J26'": Vom Brennen de.s Branntvveins, niederdeutsch.

»Ypocras Ovt). De was en hoch mester in der artzdie de heft erst gefunden

\vo men dat leuendige water bernen zal. Men sal en bernen van rodem wyne.

Heft men den nicht zo zal men en bernen van clarem wine ette van mede».

Bl. ^26'— ^2"/'^ : ,De dogeden des branden wynes'.

Anf.: »Int erste is he gut vor de gicht de ene drincket. He is gut den

luden de de zenne vnd aderen vorkrumpen syn aff men en drincket vnd de

aderen mede bestriket >
. . . Schl.: »De dragma is swar xl korna weites dar heft

he genoch ane to enem male».

Vgl. z. T. ähnlich: ,Etliche kraft vnde doghede der branden watere' von Bartholomaeus
de Benevento: Hain 4035; Collijn, Sthlm 157; Borchlixg, S. 120.

Bl. J2f : ,En gut puluer'.

Anf.: »Dyt puluer heft gemaket Mester Steffanus van lamperten enem

änder mester der artczdie vnd is bevunden. Nym F.ngewer Galgan Muschaten

biomen Negelken» . . . Schl.: »is gut vor de gicht vnd beholt den licham by

syne gesunt vnd maket de ögen claer und maket deme mynschen gude varue

ind den ögen etc.»

Bl. J2f—328'": ,Pillule ad purgandum colcram', lat.,
,
Contra

vertiginem capitis', niederdeutsch.

Anf.: »Tres partes aloe> . . . Bl. J2J'''': »Contra vertigenem capitis. De
holde dat houet warm vnd neme rocken meel vnd peperkomel vnd pulsken : hauer

\nå syde dat vnde supet» . . .

Bl. 328'"'': jPulueres magistri Steffani'.

Attf.: »Recipe engeber Galgan» . . . iric oben. — Bl. 328'' leer.
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C 214 (Cod. Teol. 58).

Manipulus curatorum des Guido de INIonte Rotheri, lateinisch,

nachgetragen : hochdeutsche Rezepte und Canticum Rus-

tar dini, niederdeutsch.

Geschriebcn 1478 von Petrus Gutstadt nach dem Vermerk auf Bl. 166''. Pap. 168 Bil.,

teihveise stockfleckig, sonst gut erhållen. Lagenanf. i. 11. 23. 35. 47. 71. 83. 97. 109. 121.

133. 145. 157. Von Bl. 57 an sind die Lagen von alter Hand mit I— 9 numeriert. Blattgr.

21,1X13,5 cm., Schriftspiegel rund 15,3X9 cm. Einspaltig: 32—34 Zeilen. Von einer Hand
mit Nachträgen von anderen Handen. Rote Initialen und Kapitelilberschriften.

Mit Leder uberzogener einfacher Holzdeckeleinband. Schliesse bis auf einen Metallbe-

schlag felill. Die Innenseiten der Deckel sind mit lat. Sentenzen etc. beschieben.

.\uf der Innenseite des Vorderdeckels der Besitzvermerk : .Liber Johannis Dingel d'El-

bing'. Die Handschrift stammt möglicherweise aus Guttstadt. Vgl. die Eintragung Bl. 166''.

Vgl. A. Kolberg, Zs. f. d. Geseli. Erml., 7 (1879 8i\ S. 10 (Nr. 18); Sprawosdanic.

S. XXII u. 58; CoLLijN, NTBB, 1916, S. 302; Borchling, S. 123.

Inhalt:

Bl. I : Inhaltsverzeichnis. '

Bl. I —2': Brief Guidos an Ra\'mund, ]5ischof von \'alencia, da-

tiert in Tyrolen 1333.

Anf.: Reuerendo in christo i)atri Ac domino domino Raijmunddo diuina

prouidencia sancte sedis \'alencie Episco[jo ... Gwido de monte rotlieri» . . .

SchL: »Scriptum thuroli .-Vnno Domini 1333».

Bl.
2''—166'^: Manipulus curatorum.

Uberschr. Bl. 2": »Incipit Prologus libri OvO- Quoniam ut dicit propheta

Malachias». Textanf. BL 4'': »Qvantum ad sacramenta .. . SchL: »Illa autem

que minus . . . fundat Amen».

Vgl. C 180, Bl. 134"' fr., oben S. 49 f.

Bl. 166' : Schluss-Schrift des Schreibers.

»Finis adest salubriter per me petrum Gutstadt de terra [irusie Anno
domini Millesimo Quadringentesimo Septuagesimo octauo Quintodecimo kalendas

Mensis Julij».

Es folgen lat. Eintragungen von jUngcrer Hand Bl. löö"" — 167V.

Bl. 16/'—168' : Kurze deutsche und lateinische Rezepte.

Anf.: «... piper plantago farina . . . fit torta que fluxum sanguinis auftert . .

.

Nijm das ueiz do das . . . gelegen hoth . . . SchL: »Dropicus vitit . . . Ad
curandum sume aquam . . . vino als der in den gespringet (?) fellet \

Bl. 168' : Canticum Rustardini, niederdeutsch, nicht abgesetzte

Verse, 30 Zeilen.

Anf.: »Eyn monnigk al in der zcellenn zaeth he was nicht clugk van syn-

nen nae schonen frowen stunt al sin beger munth herte vnde all syne synne» . . .
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Sc/il.: Heij quam to prage al yn gegan her werth ywe kornen geste sze heliben

des roden goldes so vele er orden steijt nicht väste. Explicit Canticuni Rus-

tardini».

Abgedruckt von v. Bahder in Germania, 31 (1886), S. 104—05; Vgl. Korresp.-Bl. d. Ver.

f. nd. Sprachforschung, 10 (1885), S. 60.

C 226 (Cod. Teol. 70).

Theologi.sche Sammelhandschrift, latein., gereimte Beichte

des 12. Jh., hochdeutsch.

12. u. 15. Jh., Anf. Die Haupthandschrift gehört dem Anfang des 15. Jh. Pap. einzelne BU.

Perg. 150 BU., verhältnismässig gut erhalten, doch ist von Bl. 18 die obere Hälfte heraus-

gerissen. Lagenanf. I. 19. 38. 54. 66. 78. 90. 102. 114. 126. 138. Blattgr. 22,1X14 cm.,

.Schriftsp. rund 17,50X10,8. Einspaltig; 32—42 Zeilen. Von einer(?) Hand, Kursive. Zum
grössten Teile nicht rubriziert.

Unmittelbar hinter BI. 150 ist am Hinterdeckel eine Hs. des 12. Jh. angeheftet, 8 Bil.

Perg., als 151— 158 der Sammelhandschrift gezählt, gut erhalten, ausgenommen Bl. 158^, das

fast gänzlich abgeschabt ist, so dass nur einige Wörterteile noch zu entziffern sind. Die 4
Doppelbll., wovon unten ein Stttck schräg abgeschnitten ist, messen 14,3(12,8)X 10 cm., be-

schriebener Raum rund 11,3X7 cm. Einspaltig; 21— 23 Zeilen, die deutschen Abschnitte

Bl. 157V— 158'', in ähnlicher aber kleinerer Schrift 24 Zeilen. Zwei Initialen rot, eine rote

Uberschrift.

Weicher brauner Ledereinband, Innenseiten mit Leinvvand ilberzogen, schlecht erhalten.

Der Hinterdeckel ist zusammen mit dem letzten, ebensogrossen Vorsatzblatt iiber den Vorder-

deckel zu schlagen. Der Riicken ist mit einem dicken Lederstreifen verstärkt.

Vadstena Klosterbibliothek. Die alte Signatur steht auf der Innenseite des vorderen und

Aussenseite des hinteren Deckels; ,E lin xii'.

Inlia!t:

Bl. /—i^o" : Geistliche Texte.

Bl. I": ,De sancto Johanne'. Bl. i" hrr. — Bl. 2''^'': Verse iiber den

Tod Christi. — Bl. j''—4": ,15 signa' [de Antichristo]. Anf.: »Circa obi-

tum antichristi notanda sunt quattuor» ... — Bl. f—//'; 'Viridarium con-

solacionis'. Anf.: »Quoniam ut apostolus ait spiritu sancto» ... — Bl. 14"—i^"-

Stiicke eines Physiologus. Anf.: >Leo habet tres naturas* ... — Bl. 16"—38^.

,De contemtu mundi', von Lotharius (später Innocentius III). — Bl.jS''—48".

iiber die Messe. Anf.: »Dixit apostolus ad ephesios vi° capittulo induite

vos armaturam domini ... — Bl. 4g'': ,Casus divorcium'. — Bl. 4g''—52";

Theologischer Traktat. Anf.: »Decies decem faciunt centum» ... — Bl.

52": ,Epistola de Christo filio'. — Bl. 52"— 8g^': Sermones in domini-

cis. — Bl go''—150'': Sermones de sanctis.

Zu Bl. 5'— 14" vgl. C 168, Bl. leer; zu Bl. 14V— 15V vgl. C 181, Bl. 3211; zu Bl.

16'— 38'- vgl. C 176, Bl. 243'-;C 233 (COLLIJN, NTBB, 4, S. 138); C 237, Bl. 157^ und

MiONE, T. 217, Sp. 701—746.

Bl. if;/
—isf : Bruchstiicke lateinischer Sermonen.

Anf.: »Ueritas de terra orta est. et iusticia de celo prospexit* ... Bl. 155":

»de dedicatione ecclesie (rot). Omnis qui audit sermones meos et facit eos

similis est homini edificanti» . . . Schl: »quia cum per baptisma originalia. per

confessionem actualia peccata... celum fidelibus hic aperiri non dubitatur et cetera».
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Bl. i^f—ijS'': Gereimte Beichte, hochdeutsch, 65 nicht abgesetzte

Verse, 48 Zeilen.

Aiif.: "Ich firsachen demo divuelle allés sines vuillen ane mir. herro drethin

ich bekenne mich dir. vnde diner heilier muter • ... BL 158'' (SchL): • vnreht

uuas ie min leben. l.eider in allén enden. di da in kerchere of in benden.

öder in andren steden'. Bl. 158": Dic noch leslmrcn Wörtertcilc sind etwa

»ditt . . . diu ... o . . . sce . . . denie . . . ende . . . Alra . . . geinck . . . ald . . .

driualdigen . . . wisse . . . unde . . . allge . .
.•' (iinskhcr).

Herausgeg. von v. B.\DHEK in Germania, 31 (1886), S. 99— 104.

C 237 (Cod. Teol, 81).

Sammelband theologischer uiul ^rammatischer Stiicke, la-

teinisch und niederdeut.sch \ermischt.

14. Jh., meistens Ende, vereinzeh 15. Jh., Anf. Perg. und Pap. 404 BU. (Bl. 2— 24^ sind

von alter Hand mit A I—E v paginiert:, von ungleicher Erhaltung, mit starken Gebrauchsspu-

ren. Lagenanfange: 1. 14. 30. 42. 52. 60. 70. 78. 90. loo. 112. 132. 158. 166. 174. 182.

189. 204. 232. 240. 254. 270. 284. 298. 308. 322. 336. 343. 353. 362. 371. 380. 388. Blattgr.

15X11 cm., Schriftsp sehr wechselnd. Ein- und zweispaltig; Zeilenzahl wechsclnd. Von
mehreren Handen, z. T. unsauber geschrieben. Uberschritten und Initialen teihveise rot, ver-

einzeh griine Initialen.

In llolzdeckeleinband mit chcmals weissem I.ederiiberzug gebunden. Die Innendeckel

waren laut einer Notiz im Vordeckel von CE A[uri villius] friiher mit cinem Fragment aus

,Östgötalagen' beklebt. Schliesse ab.

Der Kodex gehörte dem Kloster Vadstena mit der .Signatur ,1 'p" ix''. Vgl. die Eintragung

von einer Hand des 15. Jh. auf Bl. 307", das, wie Borchling bemerkt, ein alter Umschlag

gewesen zu sein scheinf. ,Po5sessor libri vocatur Henricus iohannis hoc est verum sine

dubio etc.' Auf Bl. 208' steht ferner unten; , Liber bondonie'.

Borchling, S. 123— 25; Spiatvoziianie, S. 41 f.

IIIImlt:

Bl. 1—200"^: Grammatiscbe und tbeologische Mi.scellen, latei-

nisch, z. T. metrisch.

Bl. 1'—24'', 2

f

—^c^, 29''"; Grammatische Regeln mit Gedächtnisver-

sen. Bl. 24"—2-'', 28" leer. — Bl. 2g'': Vogel- und Fischnamen, metrisch,

einige schwedische Glossen. — Bl. jo''—41": Johannes de Garlandia,

Synonyma, in abgesetzten Versen. Anf.: »Ad mare ne videar latices differre

camino». — Bl. 42''—64": .Minor summa magistri Remundi [de Pen-

naforte], metrisch. — Bl. é^'''"; Lateinisches Gebet. Bl. 66''—6g" Icer. —
Bl. •jo''

—yf: ,De temptacione, de cogitacione, de deleccione, de con-

sensu, de peccato, de auaricia, de superbia' etc. — Bl. y8''—gg": Sermones
de sanctis. — Bl. locf—///". S. Bonaventura, Pharetra, am Schluss de-

fekt. Anf.: »In conversionis mee primordio» . . .
— Bl. 112''—132'': Theo-

baldus, Physiologus, metrisch. Anf.: »Tres habet leo naturas et tres habet

inde figuras» . . .
— Bl. ijj''—14J'': Beichtvorschriften. Anf: »Ad sanctam et

ueram confessionem tria sunt necesseria» ... — Bl. 14J''
—150'': Griechische

Präpositionen. Bl. 151''—isf Icer. — Bl. isf—7-<y7".- ,Innocentius (III),

De vilitate condicionis humane'. Anf. Bl. 1^8'': »Quare de uulua egres-
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sus sum matris mee» . . . (Hört im Buch j, Kap. ij niif.). — Bl. 1S2''—18§":

.Johannes de Sacro Buscho, Compotus manualis'. Anf.: *Intencionis in

hoc opusculo est artem ostendere qua ex iuncturis manuum ... In digitis ergo

i|uatuor» ... — Bl. 185"—186^': .Accessus'. — Bl. 187''—188": Cisioianus,
Computus, Spriiche etc. Afi/.: »Cisio ianus epy sibi uendicat» ... Schl. d.

Cisioianus Bl. iSj'': '>Sanctus ab inde thomas modo nat steph lopu thome sil».

Bl. 1 88'': . . . »Edes succense gens cesa dolens rutense
j

Aemulus ecce canis

capri gudlandia danis» ... — Bl. 18g''—200'': .Antygameratus'. t/bcrschr.:

'^Presens huic operi sit gratia pneumatis almi». A/i/.: -Hos morum flores si

carpseris ' . . . Sc/il.: Antygameratus dicitur ab anty . . . grece quasi latine gama
mulier et ritus id est mos, liber id est contra mulieribus mores solitos et detes-

tabiles. E.xplicit antygameratus Deo gracias».

Zu Bl. 30'' —41V vgl. die Bemerkung Annerstedt's: sHic vocatur Sinonima inagislri

Ysidori (Bl. 41»') sed falso. Ysidori Sinonima vide C 175, Bl. 62'''>. Vgl. Schu.m, Xr. 48^
in 4:0, I. S. 323 und Cod. Ups. C 19, Bl. 193"'. Hain *7476; Cou-Ijx, Cfps. Hij. — Zu Bl.

42'' —64V vgl. C 234, Bl. 2' und Gummerus, Batr. s. Gesir/i. </. Buss- u. Beiclilivesens {1^00),

S. LIV. — Zu 1121— 132V vgl. C 181, Bl. 32ir. — Zu Bl. 157V ff. vgl. C 226, Bl. lör.

— Zu Bl. 182'' — 185^: die Angabe ;B1. 185"; von Johannes de Sacrobuscho als Ver-

fasser des Compotus ist falsch. Verf. ist vielmehr I ohannes de Pulchro Rivö; vgl. ScHUM,
Nr. 345 in 4:0, 15, S. 576; vgl. ferner V.\i.entixelli, 4, S. 260. — Zu Bl. 187'' vgl.

Sfrairozdanie, S. 41; ScHUM, Nr. 345 in 4:0, 19, S. 576, u. a. — Zu Bl. 1891^ —200 vgl. C
629, Bl. isg''; Spiawozdanie, S. 41 f.; Schum, Nr. 35 in 4:0, 4, S. 314; BiNZ, Basel, S. 261.

Bl. 200'—40^: Grammatische, astronomische, theologische

Stiicke, z. T. metrische Lebensspriiche, lateinisch und niederdeutsch.

Bl. 200"—202'': Niede rdeutsches Gebet.

Anf.: »[H]Ere ghot ihesu christe du en vader bist aller barmehertigheyt

unde en born aller gnade hore min gebet dat ik arme sundere vt gete . . .

Schl.: -»besittet dat rike dat iv bereyt is van anbeginne der werlt to desseme

rike brink vns here ihesu christe dor dines hyllegen blodes willen. Amen».

Es folgt ein lat. Gesang mit Xoten.

Bl. 202"—20(5".- IJber die Zeichen des Tierkreises, lat. Bl. 2oy'' leer.

— Bl. 20J'' : ,Liber generacionis ihesu'. — Bl. 208''—211' : Gramma-
tisches, lat. Bl. 211^'—2ij^' leer. — Bl. 214''—22~''

: Etym ologisches, lat.

Anf. Bl. 214'' : -Ostendum est quod alleluja secundum doctores sancte theologie

vj modis exponitur» . . . Bl. 22j''—2jo'' leer. — Bl. 2ji''—261'' : Grammatisches,
z. T. in Versen, vereinzelt (Bl. 236) schwed. Glossen. Bl. 2jj''—2^8",
261''—26g" leer. — Bl. 2J0'' : »Qualiter taxate fuerunt ecclesie in Olandia».
Bl. 270"— 2jf leer. — Bl. 2jj''—277": Grammat. Verse, lat. — Bl. 278''

—27g' : Uber das Fastern, lat. Bl. 27g" leer. — Bl. 280''—282": Lat. Gebete.
Bl. 283'''^" leer. — Bl. 284''—2g2'' : Metrische Spriiche und Lebensregeln,
lat., z. T. (Bl. 291^— 292^) mit Noten, ^»y..- »Histrio post victum querit nummos
vel amictum». — Bl. 2g2''—joö" : Ged ächt nisverse, lat. Bl. joi''^" leer, ebs.

Bl. J07, ausgenommen einige Eintragungen, darunter: »Possessor libri vocatur

Henricus iohannis», vgl. oben. — Bl. jo8''^": Lateinische Einträge.

Bl. 225^ hat die Eintragung: »Anno domini MCDXXXIX fuit incensio super birgitte die

hora ij minuta 40».

Bl. jog''—ju'' , J2I'' : \ iederdeut sche St. Joha nnis-Minne, nicht ab-

gesetzte Verse.
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All/.: »In nomine patris et filij et spiritiis sancti amen, hir seghene ik sancti

iohannes mynne ggot vor lige m)' de sinne dat ik ze alzo geseghene dat vns

ghot vnde de ghude sancte iohannes boieghene. We riden ofte wi ghan \vi sitten

ofta wi stan» . . . ScM. Bl. 321'': »raaket vns van sunden vrig vnse lif vnde alle

vns S)'nne de boware Maria de reyne koninginne. amen».

Bl. 309V hat lat. Text. Die St. JohannisMinne setzt fort Bl. 310^ — 311^', dann erst32i'',

wo sie schliesst. Das dazwischenliegende ist lat. mil Ausnahme einer Notiz Bl. 318'' : »Clerice

da nisum laborem libris sed non gere aurum non. Inquies apparet dar sfegh eyn buk den
berg vp dar stat ein». Vgl. BoRCHLiNG, S. 124. Ehrism.vnn, Gesch. d. dtsch. Lit. i (1918),

S. 114.

Bl. 312''—343'': ,Notal)ilia', etc. Bl. 32g'' leer.

Bl. 32g'': Niederdeutscher Brief.

Atif.: Wytlick se allén de dessen bref sen . . . dat ik iohan make eyn

borghermester tho wyttenborch» . . . Schl.: »vppe suncte myckel daghe neyst

tho kornen ys to betalen al/.o etc. vnstet».

Vollständig abgedruckt bei BoRCllLlNi;, S. 124.

Bl. 343''—344'': Lateinische und niederdeutsch e gereimte Lebens-
spriiche, abgesetzte \'erse.

A)if.: »hic incipit Qui non observat sic det sua iura
,

Ille suam vitam raro

finiet sine cura
|

We zyine dynghe [rechte, zti ladieien versuchi\ vnrechte dtiet

deme vert syn ende selden ghut. Quam bibo vina loquitur mea lingua latina

dum bibo bis uel ter sum qualibet arte niger
|

. Wan ik drynke wyn
]
so

sprech myn tunghe latin ! drink ik twye edder drye
|

so wert eyn kunster aller

mesterie» . . .

Deutsche Sprtiche ferner Bl. 344"^ und 344^.

Bl. 343''—352'': ,Artes liberales', kurze grammatische Fragen, lat.

Bl. 348": Ein niederd. Spruch.
»Tranquillis(!) pace quisquis wlt esse libenter

[
Regibus et ducibus non debet

esse frequenter
j

We gherne mit ghe make sy
{
De weze den heren selden by».

Bl. 353'—367": ,Donatus'.
Schl.: »Explicit donatus . . . quekstert quekstert»

Bl. jécfl".- Komparation lat. Adjektiva. Bl. 36g''—3J0" leer bis atif

belanglose lat. Eintragungen Bl. 370". — Bl. 371''—37g'':
,
Partes orationis'.

Bl. 380''—387'': Gereimte Lebensspriiche, von Bl. 384"^ an niederdeutsch.

Bl. 384'': »Fallere mentiri cum principibus solet ire
[

ipsis consilium

donet et auxilium ' legen dregen dicke gat myt den vorsten in den rat.
[
Tran-

quilla pase(!) si quis wlt esse libenter. . . De myt ghemake wille zin
|

de weze

den heren selden by» . . . .Sc/il. Bl. 387": »myn leue kumpan de wyn is also

getan
|

vnse stunde de is wl
,
drink oc (?) dat du nicht werdes dul

|

Si socii bini

nequeunt (?) super similis esse . . . non debet abesse
|

. . . eyn van deme anderen

zi
I

Yd scal der anner wesen by. Bl. 388 leer.

Bl. 38g''—403'' : Uber die Teile der Rede, am Anfang defekt.

Schl.: '»Ablatiuis ab hiis tyndaridibus thoanciadibus etc. E.xplicit». Danach
»virtutes christi discas elsefif(l) imitari

|

vt possis sisti per iterque deo famulari».

Vgl. Bl. 371''. — Es folgen verschiedene lat. Stiicke. Bl. 404''l'' leer.
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C 323 (Cod. Sernion. 67).

Lateinische Postille, niederdeutsche Nachträge.

15. ]h. Pap. 86 BU., init starken Gebrauchsspuren, defekt. Bl. i— 18 sind von alter

Hand mit" I, XVIII—XXXVI, Bl. 19—42 mit XIX—XLIV, Bl. 70—72 mit LV—LVII foliiert.

Blutter fehlen hinter Bl. 42 und Bl. 69. Lagenanf.: i. 19. 35. 51. 70. Blattgr. 21X14 cm.,

Schriftsp. rund 16,5 X 10,5 cm. Grösstenteils zweispaltig; 33—38 Zeilen. Von vier ähnlichen

Handen. H. i. mit fetter Kursive, die der Buchschrift noch nicht ferne liegt: Bl. i' —42^,, 57' — 59^,

70^—71^, 73''— 75™; H. 2; BI. 43''—47'', 49va— 56V, eo"-- 69^, 75^^—85'; H. 3: Bl. 47V

— 49"''; H. 4 (deutsch): Bl. 85'*'— 86"'. Rote und schwarze Uberschriften, rote Initialen bei

Hand i, die iibrigen nicht rubriziert.

Schadhafter Ledereinband auf Holzdeckeln. Schliesse abgerissen. Die Innenseite des

Hinterdeckels ist mit einem Doppelbl. aus einer lat. Perg.-Hs. des 13. '14. Jh. beklebt. Der

grösste Teil der Hs. liegt lose im Einband.

Ilerkunft unbekannt.

BoRCHi.lNG, S. 125.

/////a//:

Bl. I — 75^'': Evangelien, Sermonen.

Uberschr.: »In adventu domini evangelium cum sermone dominicale secundum

lucam.» Anf.: »In illo tempore cum approquasset (!) ihesus iherusalemis» . . .

Es wird Bl. y^— 5^^ erziihit, «ie die Reliquien der von S. Thomas bekehrten drei heiligen

Könige im J. 1164 nach Köln gefllhrt wurden.

BI. yö'—8j'': Register tiber die Sermonen.

Bl. 8j''—86'': Kurze Sermonen, nacligetragen von H. 4.

Bl. 86'' (Zeile 8): ,De statu mundi':

»Nacht den male dat loghene het behendichgheyt vnde vorradent wis-

heyt vnde woker neringhe vnde roff nyne schande hir vmme steyt id ouel beyde

in steden scloten vnde allén landen'. Danach in abgesetztcn Doppdversen:

»Justicia is ghesclagen dot veritas Ht grote not ' Infidelitas is ghebaren fides

hefft den strit vorlaren paciencia is gheworden kolt ira odium mennichvolt
|

Castitas is nedder ghe sclaghen hi.xuria regneret alle daghe
|

help my up ik

helpe di nedder ere my ik schende di wedder'>. Danach lateinisch.

Vgl. die bei DiEFENBACH, Glossar. lat. germ. (1857), S. XIII abgedruckte Version. BoRCH-

LING, S. 125, verweist auf Hss. in Liineburg und Munster und &vS ,Rimbökelin' , hrsg. v. Seelmann
(= Drucke des Ver. f. nd. Sprachf., 2. 1885), V. 344—49. 2459 f.

Bl. 8f: Spruche, lat. und niederd., letzterer in 4 abgesetzten Versen,

Hand des 16. JIi.:

»Nota. Swijch vnnde segghe nicht
[
wess Ernst vnnde thorne dy nycht

|

vorandtworde alle wort nycht
|

sunder sake låchgee nycht . Davor: »In patria

nullus constat propheta receptus
|
A fructu femina fatiga frigore fame

|

Absti-

neat caute qui cupit viuere rome».

C 360 (Cod. .Sermon. 105).

Sermones de .sanctis, vereinzelt niederdeutsch.

15. Jh. Pap. 187 Bil., ziemlich gut erhalten. Lagenanf. i. 4. 20. 36. 48. 60. 76.90.

106. 122. 138. 150. 166. 182. Wie die alte Lagenfoliierung zeigt, «-urde beim Binden die
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Reihenfolgc der Lagen umgeworfen. Jetzt stehen zuerst die Lagen S— 12 ;B1. 4— 75), dann

I— 7 ^Bl. 76— 181). Vgl. die Eintragung BL 181^ unten : »Istud ... in priino lolio istius

libri sub tali signo» (Blattzeichen; das Zeichen findet sich BL 4'\. Blattgrösse 20,4X14 cm.

Schriftsp. meistens rund 15 X 10 cm. Einspaltig; 29—32 Zeilen. Von hauptsächlich einer

Hand: BL 4^ — 181'^, ausgenommen BI. 76r — 78'. Uberschriften, Initialen rot.

Dunkelbrauner Ledereinband auf Holzdeckeln an deren Innenseiten l'erg.-Blätter aus lat.

Hss. des 13. 14. Ih. geistliclien Inhalts, geklebt sind. Im Vorderdeckel unter anderen Eintragungen:

jTantum subleuaui a domino iohanni in heerna viij nicp cum [ ] orp'.

Aus der Klosterbibliothek in Vadstena, wo die Hs. ^Bl. i"^ ) die Signatur ,L se.\tus in

ordine' hatte.

BORCHLING, S. 125 f.

//i/m//:

B/. /—4^: Verschiedene lateinische Eintragungen.

Anf. Bl. /'.• Quidem diues habuit duos filios quorum unus erat clericus» . . .

Bl. /".
. . . »de quo potu de vespere recipe» . . . Adam fuit factus de viij

partibus mundi» . . . Bl. 2"—-j": »Octo species turpitudinis ijuas ([uoijue conju-

gales solent inter se excutere» . . .

Zu Bl. V—y vgl. Cat. cod. lat. BiM. Reg. Monac, T. 2: P. 2, Nr. 818; P. 3, Nr. 162.

Bl. 4^—iSf : Sermones de sanctis, z. T. niederdeutsch. (Bl. iii'

—

1
12'', 11 5', 116'').

Anf. Bl. 4" : »Quibus iuste molestie irrogantur> ... Bl. j8'' (.Ubersc/ir.)

:

»De sancta maria magdalena . . . Bl. iii'' : »Vnde nota Dat dat crvce vnses

heren is tho constantinopolim \nde ok si[n ro]k de dar is ane naat vnde ok

dat ror darmede vnseme heren gaf drynken etyke vnde gallen an deme crvce.

Ok wenen des gemeynlik de lude dat de ene heltt"te des crvces schole wesen

tho cyppern» . . . SM. Bl. 116'': »Item dor is ouch wel änders heylgedomes.

Item dor is en sten verste yd sy en mormelsten deme heet emdres de alle tyd

water druppet alzo (Bl. ij6") dat he sik zuluen vullet vnde ouer löpet zunder

jummendes hulpe\

Bl. 182''— iSj'' : .Historia de sancta Elisabet', ,De sancto Ansgario',

Fragmente.

Bl. 187": tJber Birgitta.

Sc/tl.: »Itaque domina vehementer admirans diceret Quid fecisti birgitta

nunquam dacuerunt(!) mulieres aliquas fallaces oraciones et illa cum lacrimis

respondit non domina mea sed surre.xi de lecto ut laudarem eum qui mihi semper

in adiutorium presto est ille inquit crvcifixus (juem vidi».

C 400 (Cod. Sermon. 145).

Sermone-s dominicalcs und de .sanctis, lat., hochdeutsches
Gebet.

14. Jh. Pap. 192 Bil., (richtig gezähit 193 BIL, da Bl. 81 mit 80 foliiert wird), alte Foliie-

rung I—CLXXXXIII von Bl. 2 an, gut erhalten, doch fehlt ein Blått hinter Bl. 12. I.agenanf.:

I. 13. 26. 37. 51. 61. 74. 86 (eigentl. 87). 96. 108. 120. 134. 145. 157. 168. 181. Blattgr.

20,8X14,5 cm., Schriftsp. rund 16,5X11,2 cm. Zweispaltig (bis Bl. 73 incl.); 37 Zeilen. Von
zwei Handen in deutlicher, sauberer Kursive. H. i: Bl. 2' — ii», i3r — 53V; H. 2: Bl. ir|v,

Bl. 12^1", BI. 54"'— 192". Einige rote Initialen und Uberschriften bei Kapitelantangen.

Rotgefiirbter Ledereinband auf Holzdeckeln. Die zwei Lederschliessen sind bis auf geringe

Reste abgerissen. Die Innenseiten der Deckel sind mit je einem Doppelblatt aus einem la-
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teinischen Krevier des 13. 14. Jh. bedecUt. Im VorderdecUel sind am Rande einige deutsche

Wörter und Wortteile zu lesen: »mit, lobe, erren, dich" ... Die Aussenseite des Hinterdeckels

hat eine Etikette aus Perg. mit Angabe des Inhalts: ,Sermones de christo item mixti' . . .

Aus Vadstena. Auf Bl. i' und 192^ steht die alte Signatur: ,D 4° primus in ordine',

^uf der Aussenseite des Hinterdeckels: ,D IIII'. Fruher Konstanz. Der Kod. entbehrt wohl

jede Eintragung iiber einen Erwerb in Konstanz. Dass der Kod. daher stammt, unterliegt

aber keinem Zweifel. Der Einband ist ganz gleich dem von C 399, der die Provenienz-

bezeichnung: ,Iste Iiber fuit emptus constancie' besitzt. und Stilcke aus derselben Hs. sitzen

in den Deckeln der beiden Hss. Dazu scheinen die Schreiber z. T. identisch zu sein. Siehe

auch BI. 53^ (s. unten). — Vgl. oben C 72.

Inltalt:

Bl. /'".• Inhaltsverzeichnis.

Anf.: Incipit libellus sermonum et primo dominicalium per circulum anni

in quibus tanien sermonibus iniieniuntur alii[ui sermones de quibus domi festiui-

tatibus principalilius quorum Tytiili hic notati sunt».

Bl. 2^—5^, §4"—7p2'; Sermones dominicalcs und sermones de

sanctis, vermischt, grösstenteils aus Jacobus de Voragine (nach e. Notiz

Bl. 2').

Anf.: Dicite filie syon ecce rex tuus venit tibi. Mathei XXI (rot tinierstr.).

hominum fiUi scitis si aliquis nouus rex venturus esset» . . .

Bl. jj": Brief von ,Hainricus Funk socius in Turaci in Mers-

purg Constancie diocesis', vom Jahre I375>

Bl. 180^: (iiit fortlaiifciidcn Text) Deutsches Gebet, 11 Zeilen.

Anf.: » Ich bit dich herre vnd got vnde kint daz du all die behållen wellist

in diner guti durch den willen du kornen bist . .. SdiL: »Ich bitt dich xe dem

dritten mal sid du bist ein klar gegenwurf aller ewigen selikeit de du allén

menschen wellest geben daz inen ein sciir und ein furdrung sy in ewig leben».

Reellts ain Rtmde: »Oratio in wlgari».

C 415 c (Cod. Sermon. 160 b).

Geistliche Exempelsammlung, lateini.sch, Niederdeutsche-s

Gedicht.

15. Jh., Ende, vgl. Bl. 106"; »Hec Jacobus de vitriaco. Deo gracias 1464 dorothee

virginis». Pap. 194 BU. (1 + 13 in neuer +1— 180 in altcr Foliierung +1 unfoliiert), gut

erhalten. Lagenanf.: I (j. Fol.). I i^a. Fol.). 13. 25. 37. 49. 61. 73. 85. 97. 109. 121. 133.

145. 157. 169. Blattgr. 14,7X10,7 cm., Schriftsp. rund 11X7 cm. Einspaltig; 42—43 Zeilen,

nicht liniert. Von hauptsächlich nur einer Hand in sehr kleiner, zierlicher Kursive, das nieder-

deutsche Gedicht von einer ungefahr gleichzeitigen Hand. Einige rote Uberschriften, Initialen

z. T. verziehrt. Am Blattrand vielfach Inhaltsangaben und Benierkungen.

Bränner am Riicken schadhafter Kalbledereinband des 15., 16. Jh. mit einfacher Blind-

pressung auf Holzdeckeln. Etwas wurmstichig. Die Innenseiten sind von Perg.-BU. bedeckt

mit lateinischen und deutschen Eintragungen. Reste einer Metallschliesse.

Aus der Bibliothek der Markuskirche in Butzbach, Oberhessen. Bl. H: ,Liber capituli

ecclesie sancti Marci in butzbach". Dieselbe Signatur auf Bl. 181^. An der ersten Stelle

wurde von jiingerer Hand hinzugefugt: .Comitatu Sohns'. Auf der Innenseite des Vorder-
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deckels ist das Exlibris des Aukiionskommisars Cl. Gartz, Stockholm, befestigt (vgl. Car-

I.ÄNDER, Sv. bibi. o. e.xlibiis, I (1SS9), S. 635:, auf El. V steht das Exlibris von Prof. O. Quensel,

der i. J. 1910 die Hs. der Univ.-Bibliothek schenkte. — Die Hs. ist identlsch mit dem von

Walde, Krigsbvten i, S. 192 erwälinten »Exemplarius», der im Katalog der Versteigerung der

15ukowski'schen Bibliothek im Jahre 1887 als Nr. 103 verzeichnet ist.

Inhalt:

Bl. / : Inhaltsangaben.

Anf.: »Hic continetur e.\emplarius ex diuersis coUectus» . . . »Moraliske

samlingar».

Bl. 2^— (5"'.- Alphabetisch geordnetes Inhaltsverzeich nis, vielfacli

mit Angabe der Blattzahlen.

Anf.: »Abstinencia ubi sobrietas i. 2. 3. 4. 15». Bl. g—/j" ker.

Bl. f(der alten Zälilutig)—i8o' : ,Exemplarius', grösstenteils aus Liber

apum des Thomas Cantipratensis.

Anf.: »Incipit e.xemplarius secundum ordinem alphabeti cum aliquibus no-

tabilibus collectus ex diuersis libris (rot). Abstinencia ... est species prima

ciborum et potuum nioderatio» . . . Bl. jo6": »Vsurarius (rot ii>iteist>\) . . . Hec
Jacobus de vitriaco Deo gracias 1464 dorothee virginis» ... Bl. IJJ'': »Ex primo

libro apum Capittulo primo... (rot i/^rtcrstr.) K Am Rande, rot: »episcopus»

Schl. Bl. 166": »quamuis ignoremus virtutem cordis quia loquimur, demones

tamen audientes terrentur atque discedunt». Bl. låy"—168" ker. Bl. 16g'':

»De temptacione dyabolica (rot unterstr.) . . . Fuit quidam heremita cui dya-

bolus» . . . Bl. 17g'': »Est (iuitas rrretropolis in Sa.xonia Maydpurg nuncupata

apud quam contigit prodigium terribile nimis» . . . Bl. 180" (Schl): »Tunc

postmodum iuuenes duos cereos». Bl. 180^'—181" ker.

Die Stiicke fangen öfter mit Namcn an, so z. B. Bl. 105^': Robcrtus rex cecilie; Bl.

106"^: Seneca, Jacobus de Vitriaco etc.

Imienseite des Hinterdeckels: Xiederdeutsches Lehrgedicht, 14 ab-

gesetzte Verse:

Wie eyn stat wil wael regieren Twelf punten sal hij hantieren ' Eyn-

drechtich to syn mit troeuwen
\

gemeyn orbar altoes an to schouwen
,

De stat

te beuelen den vroeden 1 gemeyn gelt nau to hoeden
|

Ende dat keeren ter

meyster baeten
|

Te vriende to (hoede, diarkstr.) halden de omsaeten
j
Treht to

holden in geliken
|
Alto wal dey armen als dey riken

|

Ende getrouwe sijn

dey here
|

Ende doen der older wiser leere
|

Daer enich punt gebrickt van

desen
|
daer steet de stat in gröten vresen».

C 415 d (Cod. Sermon. i 60 c).

Physiologus, Sermones de sanctis lat., mit einzelnen hoch-

deutschen StUcken.

13., 14. und 14. 15. Ih. Perg. Bl. I— 65"! u. Pap. 203 Bil. Bl. 15— 202 sind von alter

Hand mit I — 190 foliiert. Bl. 191 der neuen Zählung fehlt, dafur wird ein Blått, womit die
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Inncnseite des Hinterdeckels uberklebt war, das jetzt aber nur mit dem untersten Teile dort

festgemacht ist, als 191 gezählt. Die alte Zähiung zeigt hier keine Liicke, dagegen fehlen

zwischen Bl. 39 und 40 2 Bil., zwischen Bl. 40 und 41 i BI., zwischen Bl. 98 und gg i BI.

Ausserdem fehlen BU. hinter Bl. 15 und am Anfang und Schluss, sonst einigermassen gut er-

halten. Bl. I— 15 bildeten, wie es scheint, urspr. cine selbständige Hs. Lagenanf.: I. 9. 16.

28. 41. 54. 66. 76. 88. 94. 104. 112. 124. 136. 146. 154. 164. 173. 181. 192. Blattgr.

14,5X10,2 cm., Schriftsp. wechseind; rund 13,7X7,7 cm., 11,8X8,4 cm. und 12X9 cm.

Einspaltig; 24, 31— 34, 23—29 Zeilen. Blattzeiger aus Leder öder Perg. Drei Hände.

Hand i: Bl. i— 15 (Buchschr. d. 13./14. Jh.), Hand 2; BI. 16—65 (e^^s. 14. Jh.),^ Hand 3:

Bl. 66— 203 (Kursive 14. /i 5. Jh.). Rubriziert, ausgenommen Hand i.

Brauner Kalbledereinband auf Holzdeckeln, Blindlinien. Die Innenseiten der Deckel sind

mit Stucken einer lat. Perg.-Hs. des 11. Jh. geistlichen Inhalts bedeckt. Im Vorderdeckel ist

das Perg.-Blatt aber mit einem Pap.-BIatt, das ein Inhaltsverzeichnis des Buches trägt, uber-

klebt, auf der Aussenseite 2 Lederstreifen mit den Aufschriften: ,Sermones de sanctis, Prosa

super physiologo', darunter: ,l6i?) O', alles kauin mehr leserlich. Von der .Schliesje sind

die Beschläge erhalten.

Aus der Kartause in Erfurt. Im Vorderdeckel: ,Carthause apud Erford est hic liber'.

Ausserdem hat Bl. 192^, das wohl urspriinglich in den Schluss der Hs. gehörte, die Ein-

tragung: ,Carthusienses prope erfordiaz'. Vgl. die alte Signatur ,16'^?') O' auf dem Vorder-

deckel. ijber die Bibliothek der Karthäuser in Erfurt während des dreissigjährigen Kriges

vgl. Walde, Krigsbvteji, I, S. 171. — Die Handschrift war zuletzt im Besitz von Prof. O.

Quensel, der sie im Jahre 1910 der Univ.-Bibl. vermachte. (.Vgl. 415 c.) Das QuensePsche

E.\libris auf Bl. 41''
.

IIIIlaIt:

Die bnienseitc des Vorderdeckels: Inhaltsverzeichnis.

Anf.: "Prosa [davor durc/istr. Prologus) super exposicio[ne] super phisologo(!).

Sermones de festis sanctorum. ffabiani et Sebastini> . . .

Bl. f—if: .Prosa super Physiologum'.

Anf.: »[l]Gitur iacob benedicens fiUum suum dicebat. Catulus leonis
[
]uda

filius de germine meo. Quis suscitabit eum Phisiologus dicit. Tres naturas

habet leo . . . Schl.: »Sic erit et scriba in regno celorum qui prefert de thesauro

suo noua et uetera. E.xplicit prosa super phisiologum».

Bl. 15": Ein stilisiertes Monogramm: Christus-Monogramm(?), ein

o und ein a etc. mit einer deutschen Aufschrift, das Ganze offenbar fur

Beschwörungszwecke

:

»Vrome daz nicht behay[] dy bliue verscalle[n] (?) alle syne cny».

Das Blått, das urspr. den Schluss einer Hs. bildete, ist unten abgeschnitten. Am unteren

Rande ist in grösserer Schrift als oben noch zu lesen: »Vrome daz ny».

BL. lö"—20j".- Sermones de sanctis, mit eingestreuten hochdeutschen

Stucken.

A7if.: (defekt): »eam quia in loco lurpi- ... Bl. 12f: Dis ist dy frouvve

dy allin menschen heyl der worben had. Al der werlde wedir brengunge^ be-

halden had. O frowe bysunder wundirlych. Von dir dy element vor nuwet

werdin Dy sychen gesunt werdin dy menschen wedir gantz werdin» ... Bl. i8g":

»Vmbe véhes er dych selbir met froydenrycher lybe. Vnd dis ist nicht wundir

daz der grosze got sych ruchet met dir frowen in dem hemelrych. den då

(Bl. igo''0 selge iuncfrowe cleyne vz dir mensche géborn. so dicke lyeblichen
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hast gekusset uf ertrych. (rotj Sermo de ascensione domini • . . . Leere BIL:

22". 41. 62\ I35'\ 151'

.

Deutsche Abschnitte finden sich Rl. 124^— 126^, 127', 139V, 142^— 143V, iSi'|v, 183'^,

189' — igor.

C 474 (Cod. Missal. 57).

Gebetbuch, lateinisch iiml niederdeutsch.

15. |h. Perg. 237 BU. (richtig gezäliU 238, Bl. 61 wird mit 60 foliiert") + I Bl., gut erhållen

aber, insbesondere im ersten Drittel, mit sehr starken Gebrauchsspuren und teihveise abgeriebener

Schrift. Lagenanf.: i. 21. 31. 41. 51. 60 eigentl. 61I 70. 80. 90. 100. iio. I20. 130. 140.

150. 160. 170. 180. 190. 200. 210. 220. 230. Blattgr. 14X10,8 cm., Schriftsp. 9,8X6,6 cm.

Ungespalten; 16 Zeilen. In grosser nach links neigender Buchschrift einer einzigen Hand.

Uie Uberschriften sind rot. Initialen in Blau, Griin und Rot.

Glcichzeitiger Holzdeckeleinband mit braunem Lederuberzug mit Blindpressung, von

schlechter Erhaltung, wurmstichig, von Mäusen stark angetressen.

Herkunft unbekant. Ermland- Oberhalb des erhaltenen Teiles des Klickens steht die

Ziffer ,17'.

B0RCHI.ING, S. 126.

hlhaIt:

Bl. I —iSg^: Lateinisclie (iebete: Kurs von unserer Fraucn, Toten-

messe, De sancta trinitate u. s. w.

Anf.: »DOmine labia mea aperies. Et os meum annunciabit laudem tuam» . . .

Bl. J9''.- »Domine ne in furore tiio arguas me neque in ira tua corripias me» . . .

Bl. lig'': »De sancta trinitate (rot). O beata et benedicta et gloriosa trinitas» . . .

Schl.: »O quando ex te nascetur tam diu expectatus veni veni domine veni veni

per uiscera virginis uisitans nos oriens ex alto». Bl. 77''. iSg" leer.

Bl. igd—2j'f: Niederdeutsche Gebete.

Bl. igo'^'': ,Oracio de spiritu sancto'.

Anf.: »O Here hilge geist de du bist een anbegyn vnde een ende allés gudes

wente ik sunder dyne gnade nicht gudes doen mach» . . .

Bl. igo'': ,De sancta trinitate'.

Bl. igi''—2qf : ,De uyffteyn pater n ost er'.

Anf.: »O ihesu criste du ewighe soticheit alle dyner leffhebbere ene hoge-

licheit ouertredende alle vrolicheit» . . .

Vgl. C 496, Bl. y.

Bl. 203"—2iy'': Gebete an C

h

ristus und Maria.

Anf.: »Van christo unseme leuen heren. O leue here ihesu christe gijff

my dyne kusche leue de my vor\-ulle vnde gijff my een oppenbarlick teken» . . .

Bl. 20/'': ,Van den hilgen vyff wunden vnses heren'.

Bl. 21J''
—21g'': ,De souen vroude vnser leuen vrouwen'.

Bl. 21g''—224'': ,De vijff bedroffnysse vnser leuen vrouwen'.

Anf.: Ik vormane dy eddele yuncvrouwe maria der pyne vnde der smer-

(Bl. 2ig'%& de du ledest an dyneme herten do du dyn leue kynt brochtest yn

den tempel» . . .

Bl. 224''—226'': ,Van dyneme hilgen engele'.
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Bl. 226''—
22J'' : ,De sancto Johanne ewangelista'.

Bl. 22J''
—228": ,De omnibus sanctis'.

Bl. 228''—22g'': ,Ene gude beuelinge to christo ihesu'

Bl. 22g"—2j6'' : Sakramentsgebete.
Bl. 2j6"—2^7"": ,En gebeth vor dynen vrunt'.

Atif.: »Ik beuele dynen knecht N. leue kere an de hoede dar du an beuolest

dyne leue moder marien» .. . Schl. Bl. 2jf': »vnde brenge en to hus, mit ge-

sunden lyue vnde mit beholden gude Amen». Damjch von einer andcrcn glcich-

zeitigen Hand: >[v]uhiera quinque dei sint medicina mei adiuua me rex meus et

deus meus qui me tuo precioso sangwine redemisti». Bl. sj"''

—

238'' Icer.

C 486 (Cod. Missal, etc. 69).

Lateinisches Brevier, BruchstUcke niederdeutscher Gebete.

A. 15. Ih. Perg. I + 160 BU. (riclitig gezählt 161. da Bl. 71 mit 70 foliiert wird) +1 Bl.,

von gtiler Erhaltung. Lagenanfänge: I. 9. 17. 25. 33. 41. 49. 57. 65. 72 (eigentl. 73). 80.

88. 96. 104. 112. 120. 128. 136. 146. 158. Blattgr. 16,5 X 1 1,5 cm., Schrifisp. rund 11x7,5cm.
Ungespalten; 18 Zeilen. Blattzeiger aus Perg. u. Leder. Von einer Hand in sauberer Buch-

schrift. Vorsatzblatt andere Hand, kleinere Schrift des 15. Jh., 30 Zeilen. Anfangsinitiale in

Rot verziert, iibrige Initialen, Kapiteltiberschriften und einige Zierleisten rot.

B. An dem zweiten Vorsatzblatt festgenäht.- ein schmaler Streifen Perg. mit fragmen-

tarischer niederdeutscher Eintragung, danach ein Bl. aus Pap. in der Grösse 10,8X7,8 cm.,

beschreibener Raum 7,5X5 cm. Einspaltig; 19 Zeilen. Hand des 15. 16. Jh. Initialen rot.

Es folgen zwei Blätter derselben Grösse aus einer niederdeutschen Inkunabel, Gebetbuch,

und an der verso-Seite des Vorsatzblattes befestigt ein kleines Pap. -Bl. mit niederdeutscher

Aufschrift (»kiischeste, wyseste, othmodygeste» . . .^ und einem Stiick eines Holzschnittes, Maria

mit dem Kinde darstellend.

C. An dem Reste eines dritten Vorsatzbl. angenäht zwei Doppelbil, nebst einem klei-

neren Stuck einer Pap.-Hs. des 15 16. Jh. Blattgr. 12,2X8,8 cm., beschriebener Raum rund

9X7 cm. Einsp., 20— 23 Zeilen. Eine Hand, kurze Nachträge von anderer Hand. Rote ijber-

schriften und Initialen.

Schadhafter brauner Ledereinband auf Holzdeckeln, reiche Blitidpressung. Zehn Schutz-

platten und die zwei Schliessen fehlen. Vgl. Einband aus derselben Werkstatt C 487.

Aus dem Zisterzienserkloster bei der Maria-Magdalena-Kirche in Riga. BI. I' oben : ,Hic

liber erat Virginis Annae Hetken vltimae monialis Monasterii S. M. magd. Rigae. ordinis

Cisterciensis quae in Christo abdormiuit 8 Januarii hora pomeridiana p. Anno 1 591. Sepulta

10 Jan.'

Vgl. COLI.IJN, NTBB (1916), S. 298; Walde, Krigsbyten /, S. 45.

hiltalt:

A. Vorsatzbl.: Niederdeutsche Gebete, 30 Zeilen.

Anf.: »Here ihesu christe Ik anbede dy hangende an deme cruce vnde ene

dornen krone dregende an dynem ho[u]ede Ik bydde dy dat dyn cruce my
losze uan deme slaenden engel» . . .

Schl: »lek bydde dy dat dyn ålder bytterste lydent vns lose van den pynen

vnde brynge vns to dem ewyghen leuende Amen».

Bl. f—160" + Vorsatzbl. Lateinisches Brevier.

Anf.: »DOmine labia mea aperies. Et os meum annunciabit laudem tuam.

Deus in adiutorium meum intende . . . Inuitatorium Crot)^> . . . Schl. Bl. 160":

»De sancta cruce collecta (rot). Adesto nobis domine deus noster. et quos
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sancti crucis letari fecisti honore: eius (juoque perpetuis defende subsidijs. Per

eundem. Vorsatzbl.'' (Sc/iL): »sanctissima te peccamur Subueni Gloria».

Vgl. C 474, Bl. I. — Bl. 147'' — 152'': Hymnen mit MusiUnoten.

B. Bruclistucke eines niederdeutschen Gebetbuches.

An/.: »Here ihesu cryste ik sta vor dy ghelik alzo en arm bedeler vor enen

riken heren byddende van dy dat du wult my mede dekn dyne barmeherticheit

Amen» . . . Schl.: »de wunden vnde dyn dot vnd benediget sy dat blöt dyner

wunden Amen».

C. Bruchstiicke eines niederdeutschen Gebetbuches.

Ubcrschr.: »Eyn bedt dar ynne me gade dancket alle syner woUdat de he an

vns armen sunderen in synen liden bewiset heft . Anf. Text: »Ik dancke dy

leue here ihesu christe alle des lydendes vnde alle der pynen» ... Bl. /''.•

»Eyn änder bedt van vnser lieuen frouwen (rot). O du kusche vnde oeth-

modighe iuncfrouwe maria O du trosterinne aller liedrouende minschen» . . .

BI. 2'': Eyn beth des hilligen lerers Augustini ... De tal des aflates desses

bedes is LXXX dusent iar vorgeuinge dootliker sunde . . . (rot). God de du

vmme vorlosinghe der werldt woldes werden geboren. besneden van den ioden» . . .

Bl. j'': »Eyn ser gued beth vor de pestilencie vnde snellen doed (rot). VAn
eyneme hastyghen vnde onvorseende döde möte my beschermen vnde behoden

de genne de my ghemaket heft myt syner eyghenen kraft vnde macht > . . .

Bl. 4'': »Eyn änder schon bedt von marien der iuncfrouwen GEgrotet systu

iuncfrouwe Maria eyne konyngynne der hemmele ... Schl. Bl. j'' (uon anderer

Hand): »an duse stunt in allén mynschen van . . . (abgeschnitten) vrowede du

dar van».

C 495 (Cod. Missal, etc. 78).

Psalter, niederdeutsch.

15. Jh. Pap. 114 Bil., teilweise schadhaft, am Anfang unvollständig, mehrere BU. (Ps.

17: 21—36: i) fehlen hinter Bl. lo, das lose Bl. 2 (Ps. 34: 26— 36: 1} gehört richtig in die

Liicke hinter Bl. 10. Lagenanf.: I. II. 21. 32. 44. 56, 68. 75. 91. 100. 112. Blattgr. 21 X
14,5 cm., Schriftsp. 15,7X10,7 cm. Zweispaltig; 28—32 Zeilen. Trotz einiger Verschieden-

heit der Schrift wohl von nur einer Hand geschrieben. tjberschriften und Initialen rot.

Holzdeckeleinband mit elend zerschnittenem Lederiiberzug. Die zwei Schliessen fehlen.

Die Innenseiten der Deckel mit Bruchstticken einer lat. Perg.-Hs. (14. Jh.) grammatischen In-

halts iiberzogen.

Herkunft nicht ermittelt.

Nicht bei BORCHLIXG.

Inhalt:

Bl. /"—Iof": Psalm 3:3—150.

Anf. Bl. /'" (Ps. 3: 3): »my wente du bist allene myn ere vnde du hogest

myn houet bauen alle myne viende. (V. 4) Ik hebbe geropen to deme heren

myt myner stempne. Vnde he twide my» . . . Bl. i'''' (näck dem Schl. von Fs.j):

»Dessen salmen les man du(!) den nyen manen sust vnde bidde gade dat he

vns myt gnaden auerschine > ... Bl. 106'' (Schl. v. Ps. 150): »Lauet ene in den
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wolludende schellen lauet ene in den schellen der juliilerunge alle gesta(!) lauet

den heren\

Rl. lof"—114": Lobgesänge.

Bl. loj'' : Canticum Ezechie.
fil. 108'': Hymnus trium puerorum.
Bl. 108'': Canticum Zacharie.
Bl. jOg'' : Canticum Marie.

Bl. log": Canticum Simeonis.
Bl. iio'': Te deum laudamus.
Bl. iio": Fides catholica.

Bl. 112'': Anrufungen verschiedener Heiligen.
Bl. 114'': Kollekten.
.Sc/il. Bl. 114''": »God eyn schepper aller creaturen wente du hyst so harin-

hetichf!) van naturen se an mvne mvnschlike krankhevt Amen>\

C 496 (Cod. Missal. 79).

Cl e b e t b 11 c h , niederdeutsch.

15. Jh., Ende. Sehr dickes Perg. 1 + 150+ I Bil., sehr gut erhållen, am Anfang aber unvoll-

sländig; auch fehlt vor Bl. 146 elwas; zwischen Bl. 122 und 123 nur ein schmaler Streifen

eines Bl. erhållen. Lagenanf.: i. 13. 21. 32. 42. 52. 62. 72. 81. 91. 101. iii. 120. 128.

136. 145. Blattgrösse 19,2X13,7 cm., Schriftspiegel rund 15,5X10 cm. Einspaltig; 23 Zeilen,

nicht liniert. Von einer Hand sehr deullich mit letter Buchschrift geschrieben; kleinere ein-

geschobene .Stiicke von anderen Handen. Uberschriften und Initialen, öfter mil Federzeich-

nungen, rot.

Moderncr Halbledereinband, Riicken mil CJoldpressung. .Xuf dem Ruckenschild; ,Bre-

\iarium'.

Xach BoRCHLING (S. 127) aus einem Nonnenkloster: vgl. Bl. I^; ' Here wes gnedich my
sunderinne» und Bl. 37'': "dallu willest hören... my armen sunderinne". Die Hs. befand
sich im 16. Jh. in Naesby, Kirchspiel in Praesln Amt, Seeland, Dänemark. Das letzle Blall

enlhält dänische Eintragungen iiber die Familie des Olte Rosenkrantz Oltesenvon Naesby-
holm fiir die Jahre 1551— 57, höchst wahrschcinlich von Ide Goye, der Frau Olles geschrieben.

lOtte \ 1557) seine Frau •;• 1563, beide in Naesby Kirchc begraben ; vgl. TR.^iP, Darimark,
Kd. 2 (i8g8), S. 903 f.l Die Xotizen sind vollsländig abgedruckt von Eli.en JoRGENSEN i Kirke-

hisloriske Samlinger, R. 5, Bd. 5, 785 f. Auf dem vorderen Vorsatzblall hal Oberbibliothekar
Schröder nolierl: , Synes hafva tillhört Xesby Kyrka. cfr. annot. Geneal. Rosencrantz. fol. ull.'

— Wie die Handschrift nach Schweden gelangte ist unbekannl. Möglicherweise isl sie eine

Kriegsbeute aus der Zeit der schwedischen Besatzung von Seeland unier Karl Gustaf (s. Wai.de,
Ktigiltyten, 2, S. 205 flf.; vgl. Collijn, NTBB 8 (1921;, S. 52 ff.;. Auf einstmaligen schwe-
dischen Privalbesitz deuten mehrere Eintragungen, u. a. Bl. i6"': iiberkopf , Maria Carles',

lil. 1 19^': ebenso ..Andreas Widlund' und Bl. \<^o^: ebenso ,Nora och Wåhla'.
Borchi.ini;, S. 127 ff.; Ellen Jgrgensen, Kirkehisl. Sami., R. 5, Bd. 5 (1909/1 1\ S.

785 f; dieselbe, Hist. Tidsskr., R. 8, Bd. 4 (1912 13), S. 64.

Inlialt:

/>'/. I —3 : Gebete, z. T. mit Ablass des Papstes Joliann XXII.

Atif.: >;sere in den sunden byn liggende. O ihesu criste dy hebbe ik allene

gesundiget» ... Bl. i'': »Essche my vnde sette my (Bl. 2'':) by dy vppe dat ik

myt dynen hilgen engelen moge louen dy to ewygen tyden Amen. De pawes
Johannes hett gegeuen CCCC dage afflates to desseme vorscreuen bede > . . .

/V. j''
: >Dyt na gescreuen bedeken schal men lesen wen men gegeten heuet so

5 ='34'-
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vordenet men XL tlage afflates. Here iliesu ihriste i,'ift' ilen leuendigen dync

gnade» . . .

Bl. j — c?'; ,Hijr be<^ynnen de XV patcr noster'.

Anf.: »Here ihesu christe du ewige soticheit dyner lefthehlierer. Kyn \runt

ouertredende alle vrunde>\

Vgl. c 474, Bl. 191'.

Bl. 8^—/,-'.• Ablassgebete, Ablass u. a. de.s Papstes Sixtus IV (f 1484I

Bl. Q'' (Uberschr.): »Sixtus de verde pauwes vte .siner gewonliken mildicheit

gilTt allén isliken de dit vorscreuene bet lesen hundert dage afflates > . . .

Bl. y cnlhält auch eine schwedischc Kintrafjinig von einer Hand iIcs 17. iS. Jli.: »\

y.xan är sat till rolena på tru fabgesclin.)».

Hl. ij''
—16':

,
Iliesu Christi lera'.

A/i/.: »l)yt is ihesu christi lere. In eneme boke dat dar het !iorralogiuni(!j

diuine sapiencie. Dat dar scholde eyn mynsche lyden ])yne in deme vegevure

hundert iar wodane wvse de sulue invnsche niach loes werden rynge myt tijt-

liker inne> . . .

Bl. 16'—1^' : ,He(le vor de pe.stileiicien , ,l{\nc änder giide

.segeninge', ,Va'i sunte Sebastianus', ,Van .sunte Anthoiiius eyn

bet', Ablassgebet de.s Pap.stes Cleiiiens I\'.

Sihl. Bl. 18'': Myt ereme leuen kynde benedye vns de ioncfrouwe maria

Amen. (rot:) Ure Jar afflates heft gegeuen (Bl. ig'' O de pauwes cleniens de

veerde to dessen vorscreuen bedeken also dar sfcit gescreuen In eneme bokc

genomet fasciculus temporum.

Zu I''asciculus teinporuni von Werner Kolevinck 'J^Carthäuscr in Köln, •]• 1502).'^. 1I\in

*6()I4— 6946; ('01.1.1.1 N, Vpps. 1308— 13 14, Sllilm 933-941.

Bl. jg :
,
Sunte Thomas . . . secht'.

Uberschr.: »Sunte thomas de hilge doctor secht vppe dat iiij boek des mel-

sters van den högen synnen». Attf.: »der en vntmettegesten vnderscheidingi-

dat de gemeyne bicht de eyn mynsche deit dem bicht vadere van der craflt

wegcn der slotele. deit vt de vorgctene doet sunde wor vmme cvn mynsche» . . .

Bl. ig"—7p''; Gebete zu \erschiedenen Gelegenheiten, 7.ahl-

reiche Segen.

Bl. jj'' : »Hyr na volgen deachte verschedede duuel sunte bernardus
lerede. lllumina occulos meos ne vnquam. O leue here ihesu christe vorluchte

my myne egen. In allén dogeden» . . .

Bl. jy'' : »Eyne gude segenynge. Ik beuele my huten deme allmechtigen

gode. In de suluen beuelinge dar got syne leuen moder sunte iohannes mede beuol » . . .

Bl. 57". »Eyne nutte segeninge. Nw möte ik jummermere also wol

gesegent syn also kelk water vndc wyn* ... (6 nicht al>xfsctzte Vcrsc.)

Vgl. Mui.i.ENHOFK ScHERER, DeiikmäUr'^, 2, S. 299.
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Bl. jS' : »Eyne gude segeninge wanner dat strit an geit ofte jw vrunt

van jw varet. Helyas vnde enoch Se leueden vnde leuen noch Se en worden

ny gevangen edder gebunden» . . .

Bl. ^S'': »De wapen to bespreken ene segeninge. Dar schoten dre roden

an der hilgen iordanen stilla stånden de dre roden. Also nioten don alle

wapene» . . .

Vgl. 'Mscr. Medic: Läkare-Bok på Plattyska', Kgl. liibl.. Sthlin, 111. 55V, ISoRCMI.INi;,

S. 118.

Bl. 58": »Ene schone segeninge de wapene to bespreken. Ik beswere dy

swert rutingh edder mest. \ In deme namen des vaders -f-» ...

/.u den Segeii vgl. O. Eberman.n, />'/«/ und Wnnilsegen 'Palaestra 24, 1903), passim.

Bl. öy : 'Van sunte Birgitten ejn beth. O Gegrotet sistu werde hilge

moder sunte birgitta. Eyn begerlike brut der hilgen dreualdicheit •
. . .

Bl. öf—66": »Van dem hilgen geiste en schon gebet. Knm du werde

gebenedide hilge geist > . . . im A?ifaiig 14 Zeilcn nictrisch.

Bl. 6g'': 'Dessen nagescreuen salmen leset to troste juweme vrunde

uen he wil vechten edder to stride gaen. Dixit insipiens in corde suo non

est deus. De dorafftige språk in syneme herten dar en is neyn god» . . .

SUicke von jiingerer Hand (16. Jh., 2. H.ilfte^ Bl. 79^— 80^'.

Bl. 8/— S8'': Gedicht, Verse nicht abge.setzt, Anfani^sbuchstaben jt-des

Varses rot durchstrichen. Jadar der 68 vierzeiligen Strophen ist ain lat.

Name der Jungfrau Maria beigeschrieben.

Uberschr.: - Hijr begynnen de souen vnde souentich namen de (!) reynen

hilgen ioncfrouwen maget marien de leset gerne myt Innicheit juwes herten

aldus». Text: »O du eddele koninklike geslechte Help my dat ik dy nome to

rechte> . . . Schl.: »Adiutrix Du leue truwe hulperinne an unseme elende Nw
gift' vns arme 1 bedrcueden enen saligen ende . . . Hyr nemen vnser leuen (Bl. 88'')

vrouwen namen eynen ende God möte uns allén syne gnade senden Dat spreket

al.so samen In godes namen Amen».

Siehe BoKrm.INr., S. 127— 28.

Rl. 88''— gi'': Gebet zu Maria, von Bl. 88', Z. 6 gereimt.

Uberschr.: »Hijr na volget en schone gebet van unser leuen vrouwen dat

leset [mit] Innichheit •. Anf.: -'Aue maria eyne dochter des hemmels Aue maria

ene moder synes \'aders eynborne sones». Bl. 88'': »Aue maria du eddele ionc-

frouwe reyne Dy denen alle hilgen gemeyne Patriarchen vnde propheten» . . .

Schl.: »Wente nergent vintmen dyn gelike Sunder god alleyne Wente du bist

otmudich kusch vnde reyne Amen».

Bl. gi'
—
gf: Reim gebet zu Maria.

Uberschr.: \'an sunte teophilus dar he mede to gnaden ([uam do he sik

deme duuele hadde gegeuen. do las he dit nascreuen bet>. Auf.: »Gegrotet

sistu maria moder vnde maget (Bl. g2'' :) De scrift heft vele van dy gesaget .

Bl. 93''—gf: ,Dat gulden Aue Maria'. Gedicht in 43 Strophen,

denen je ein ^Vort des Ave Maria zu Grunde liegt.



68 ERIK ROOTH

Anf.: »Aue god grote dy konyngynne rike Uyner werdicheit en kan neyn

man geliken» . . . SchL: »Ventris tui Dynes lyues reynicheit koes god to syner

werdicheit . . . Dan bidde wy . . . Dat he syn benedyde vleisch (Bl. 95';) vnde

blöt vns to vnser lesten spyse sende In godes namen Amen».

Bl. gj'—g8': Zehn prosaische Gebcte iibcr die zehii Freuden

Mariae.

Bl. g8'': ,Hijr na volget ainia redemptoris to dudc'.

Bl. ^8'—lod : Gedicht uber die sieben F"reuden Mariae, in sieben

vierzeiligen Strophen.

Anf.: »Vroiiwe dy maria du eddele \rucht dyner gröten ere vntle iontrouwe-

likcn tucht» . . .

Bl. lod—lO/f': ,De änder sonen vroude', sieben 24-zeiligen Strophen.

Anf.: »Gande maria godes moder vroiiden rik Dyner vroude en wart ny

vroude gelike . . .

Sielie HdKCHI.INc, S. 12S— 29, \vo auch LitcnUurangabeii.

Bl. 10

f

—iid : Prosaj^cbftc an Maria.

Bl. ijf': ,K\'n andcr bet \an niarien'.

Anf.: »O Maria moder \nde niaget reyne koningynne Du bist der engele

keiserynne ' . . . SchL: »Vnde do my dyne liulpe vnde dyne niilden grundelosen

barmherticheit si hyn Amen .

S. lioRciii.iNi;, S. 12g.

Bl. iif—116' : ,De X\' pater noster'.

A7if.: »Dat erste pater noster hebbe ik gesproken leue here alle dyner

lydinge» . . . SchL: »vppe dat dyn bittere doet an my vnde an allén sunderen

io nicht vorloren werde Amen».

Bl. 116^—149 ' Gebete, Tagzeiten etc.

Bl. 116''—118'': Sakramentsgebete.
BL ii(f^^': Gebete vom Leiden und Sterben Christi, von jUngerer Hand.

Bl. 119^: Schwedische Eintragung.

Bl. 120^—122": Tagzeiten vom hl. Geist, Psalmen u. s. w. Bl. 12^ leer.

BL I2j": Schwedisches Gebet, Hand des 17.18. Jh., Schwedisches aiich

Bl. 126% 126^, 128^, 136^ (Gebet), 150^
Anf.: »Min förtröstan är pä Herren som bor uti Höyden» ...

BL 124''—ijö'' : Vigilie u. s. w. Bl. iji'' Iccr.

Bl. IJÖ'': Dänischer Reisesegen. Hand um 1500.

Anf.: »Item nar thu vilt fare thit erinde tha gitf jet fattigt folk ii pennige
j

sancte raphaelss ere och sancte tobiass ere och less iii pater noster om morigen» . . .

Bl. 13

f

—144": Stundengebete. BL ijg'' Icer.

Bl. 145'—149": Horae beatae virginis.
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Bl. ijo'' '': Genealogische Notizen iiber Otte Rosen krantz von Naes-
byholm iind seine Familie, von 1551— 57.

C 497 (Cod. Missal, etc. 80).

Gereimte Heiligenlegenden, hochdeutsch.

15. Jh. Perg. 42 BIL, etwas gebräunt und fleckig. einzelne Bil. durchlöcherl, am Schluss
defekt. BI. 11 und 35 bis auf schmale Streifen, die die Foliierung trägen, abgeschnitten und
entfernt. In der älteren Foliierung sind diese nicht mitgezählt. Bl. 35 a und 35 b meiner
Zählung (alte Zählung 20, — bezw. 36, 37) licgen lose hinter BI. 35. Lagenanf.: i. 11. 21. 31.
Blattgr. 12,8X10,1 cm., Schriftsp. rund 10,3X7,7 cm. F.inspaltig; 20 Zeilen. Ausgenommen
Bl. 35 a und 35 b von einer Hand geschrieben. Verse abgesetzt. Die Uberschriften und einige
Initialen rot. Die Anfangsbuchstaben der Verse sind mit einer zusammenhängenden I.inie rot

tlurchstrichen.

Schadliafter Ledereinband ohne Lederiiberzug. iJie Lederschliesse beschädigt.

Herkunlt unbekannt. BI. I' hat die Eintragung von einer Hand des 16. Jli.: ,Vitae et

|)assiones S. Catharinae, S. Dorotheae, .S. Margaretae et S. Barbarae'. Darunter: »Biblioth.

Vpsal.».

Vgl. v. d. H.\GEN und Busching, Literarischer Grundriss U812), S. 278 f.; Schade,
Gdsllii:Iu Gedichtc des 14. und IS- Jh. vom Nidenhein (1854); VoGT in PBB, i (1874),
S. 263 fif. : Wacrernagel, Gesch. der dtsch. Litt., i" (1879), S. 214 f. ; Wilhelm, Deutsche
I,ei;enden und Legendare (1907), passim; Bodemann, Dic I/ss. d. hg/, bffenfl. Bibi. zu Hanno-
ver (1867). .S. 620 f.

f—7/; Legende der hl. Katharlna.

In der oberen rechten Ecke v. Bl. i' steht »Sanda Kalerina». Ebenso stehen später

"Sancta Dorthea» u. s. w.

Anf.: »Yaw gros gebrechen an vns ist , Was man vns sait von ihesu crist

Vnd von seiner hiligen lere
|

Ist is länk is muet vns sere ... By dem mere
ist ein länt

[

Allexandria ist is genannt». Bl. ij'' : »Der vns schreip di passio
j

Der was ein schuler vro von sente katherinen» . . . Schl.: »Nach diesem cran-

ken libe
|
Des helfen vns di dri namen ' Nu sprecht alle Amen. (rot:) Hi

endet sente katherinen passio».

Vgl. Schade, a. a. O., S. 135 ff.

Bl. 1/—2i' : Legende der hl. Dorothea.

Anf.: »Man vindet hobischer lute vil
j
Den das ist ein wunnen spil

|
Wo

si dutzsch lesen hören ! Das si den nicht vorstoren» . . . SM.: »Noch gotes

gebort tzweihundert iar
]

Vnde siben vnd achtzich das ist war
j

In dem man-
den alzus , (Bl. 2j'':) Der do heiset Februarius

|
Lit den tot di reine mait

|

Dorothea von der ich han gesait ' (rot:) Dis is sente dorotheam passio».

Vgl. Schade, a. a. O., S. 15 ff.

Bl. 2j'—^/' ; Legende der hl. Margareta.

Anf.: Is sullen alle vrowen Dise Marter gerne schowen hören vnd

lesen
j
\'nd stetlich dor an wesen».

Vgl. Vogt, a. a. O., S. 269; Verzeichniss der I/ss. im preussischen Staate, i: Die Hss. in

Göllingcn. 2: 2 U893J, S. 420 f.; BoRCHLING, Ersler A'cisehei idit (1898), S. 202.
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Bl. J4'' : »Der tuuel sprach vrowe min
j

Belczebub bin ich genant
|
Minen

gesällen wol bekant !
Do tjiiam ein michel donerslak

I

Des di werlt sere irschrak i

. . . Di ist länk vnd breit
|
Vor sume alle mine wort».

Vgl. VoGT, a. a. O., S. 271. Das Bl. ist von der 4. Zeile an durclikreuzt, danach ein

m. herausgeschnitten und 2 1!11. (35 a und b) von anderer Hand eingefiigt.

Bl. JS a'^ : »Der greue sprach margarat \'olge noch niyncn rat
|

Si sprach

her greue ich is nicht
|

Ir wisit mir der tuuel list» . . .

Vgl. ScnuM, Millelitcutsche Prcdigt- nnd LegcnJcithiKcJntikkc (Gerniaiiia iS), S. qi).

Schl.: »Vnd mit gote bliben ewiclich
j
In dem claren hinich-ich

|

\'nd got

ewiclichen sen
I
Da.s muse vns allén geschen

|
In gotes namen ! Nu s]irechet

alle .^mcn. (rot O Hi endet sente margareten passio».

Bl. 41"—42' : Leoende der hl. Barbara.

A7if.: Is was ein richer heiden Als ich vch wil l)es(hciden
|
In einer

.stat vs ostenlant
|
Dyoschorus was her genant» . . . Sclil.: »Barbara di reine

mait hies
]
Dyoschorus ir machen (his diirchstr) lis Kinen torn tzu målen ho

'

Dor inne Ii her beslisen so'\

Vgl. Scn.\nr, a. a. ()., .S. 52 fl'.

C 498 (Cod. Missal, etc. 8i).

Leoeiulen- iiiul Cicl)ctbuch, hochdcnitsch, ausserdem lateinische

Betrachtuneeii u. s. \v.

' — r ...j,..-,,. , ^, --r -j ,

von 4 Handen, die lateinisclien Stiicke von ciner Hand des 16.17. Jh. Hand i: Bl. 4— 16';

H. 2: Hl. 16^—38^; H. 3: I'.l. 38^— 54"^; H. 4 (und 5?): Bl. 54^—66". Rest von jungerer

Hand. Anfangs niclit rubriziert, von Bl. 38^ an rote Cberschriften und einzelne rote Initialen.

Mit vveissem Leder iiberzogener HolzdecUelcinband des 16.; 17. Jh. mit Blindpressung.

.•\uf dem Vorderdeckel die Insclirift: ; Belhbvclileyn». Zwei gut erlialtcne Schliessen Metall

und I.eder.

llerkunft unlickaiinl. Wahrsclieinlicli aus eincni Jesuitenkollegiuni im deulschen Osten.

hlhall:

Bl. I
—/ : Latcini.sche Stucke: »Memorialc in confessione

.servanda Regulae Schola.sticortmi» u. s. w.

Aiif.: »Felix ille qui måne cogitat» .. . Bl. 2"': Uberschr.: »Memoriale in con-

fessione servanda.» Anf.: »Cum maxima humilitate . . . vide in . . . spiritualia R. P.

Roberti.» ... Bl. y (Schl.): »Ultra duas horas, nemo aut legendo aut scri-

bendo labori incumbat, iiuin studium intermittat aliquantulo temporis intervallo.

Ad maiorem Dei (iloriam.» Bl. j" leer.

Bl. jf
—

;:s8'' : Legende von Mariac letzten Tagen, Tod und Be-

gräbni,s, hauptsächlich nach der Le gen da a urea des Jacobus de Vo-

rao ine.
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Vgl. Yrjö Hirn, Det heliga skrinet (igog), S. 388 ff.; BusCH, Zs. f. d. Ph. 10, S. 426:
Wackernagel, Gesch. ii. dtsc/i. Lit. 1" (iSygX S. 451 f. ; Petzet, S. ii.

Anf. Bl. 4'': i7^ dem yrsten sprach Vincencius der heilige lerer. Do dy
heilige czwelfboten worden czustrewit yn dem vmmecreis der gantze werlit das

sy predigten den glouben cristi dor noch wonte dy selige iuncfraw maria in

eynem havvze das do lag neben dem berge Synay > . . . Bl. 11'':
. . . »do der

engel dese wort ges|)rach do steig her of czu hymmele mit eyneme groszem licht Vin^

cencius von dem spigel vnd Jacobus von woragina Maria dy junctraw nam
den palmczweyg yn ire hänt» . . . Schl.: »Dor noch worden dy heiligen czwelfboten

off genomen von den wolken. Vnd karten weden(!) eyn iczlicher czw den losze

seyner predige. Amen." Es folxt d" lut. Stiick von j. Iland.

Zu den Spccula von Xincen? de lieauvai-. vgl. MAMTtrs, Gesch. J. lat. f.il. d. M.-.l.

. 191 1), S. 255.

B/. jS"—j/ : Gebetf an die hl. Anna.

Anf.: Gegrusset seystu irwirdige fraw sint anna alzo du bist eyn anbegyn
vnser selickeit alzo du bis vnser vorbitteryn bey deynen allerlipsten kyndern» . . .

Bl. 4g" Uberschr.: »So vil genode hot unser libe her der heilige sint anne ge-

gebin vor andern frawen. Es folgen die »,irste' bis sebende gnode». Schl. Bl.

53"—54'': »(\V)elche fraw dy do svänger ist dy sal dy vorgeschrebene gebethe

gar gerne betten åder lo se beten ... in der czeyt irer (Bl. 54') frolicher not

wen yn velche hause das gebethe gehöret wirt yn freulichen noten got wil sy

bewaren \mb des gebetes vnd der ere wille der heilige fraw sint anna. Amen.»

Bl. ^4'— 6/' : Die sieben Freuden Wariae, verschiedene Gebete.

Uberschr.: »Dys szeyn dy zeben freuden marie wei szy sprechen wil vnd

szye domite lobet » . . . »[D]As seynt dy szeben wort dy lesus an dem creucze

sprach» . . . Schl. Bl. 66'' (in nicht abgcsetzten Versen.) »[Fraujve Maria lylgen

weys an dich hot got geleget alle zeynen fleisz an dich vil reyne mutter mait

meyn engiste vnd meyn not szey dir geclat O meyn herze (Bl. 6j'' :) . . . der

zon vnde der heilige geist».

Der Sclduss des Gebets steht in ganz vcrblasster Schrift auf 151. (>•]' . Fast das ganze Bl.

ist aber mit einein lat. Stiick iiberschrieben. Es folgen jiingere Einträge.

BL 6Y''': ,\'is squire quis si t Deu.s. Vide quid tu .sis ipsi et

quid ip.se tibi' u. s. \v.

Bl. 68'—8j' : Sieben .meditationes de salutiferis verbis Christi

Domini nostri'.

Bl. S^''—iiy'': ,Mysteria sanctae missae', Liturgisches u. s. \v.

/)'/. 110. 112—114 lecr.

Auf der Innenseite des hinteren Deckels ein jiingeres deutsches Gebet. Anf.: »Die liebe

I iottes des Vaters Gnad und Barmhertzigkeyt unsers Herren lesu Cristi» . . .

C 512 (Cod. Missal, etc. 95).

Niederländisches Gebetbuch.
15. Jli. Sehr schönes Perg. 188 + i BU., von bester Erhaltung. I.agenanf.: i. 7. 14.

21. 28. 35 41. 48. 54. 60. 68. 74. 81. 88. 95. loi. 109. 115. 121. 128. 134. 141. 147. 153.
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159. 165. 171. 177. iSj. Blattgr. 17,5X11,9 cm., Schriltsp. 9,3X6,5 cm. Ungespalleii ; 18

Zeilen, violette I.inierung. Von einer Iland schön und gleichmässig geschrieben. Die Uber-

ichriften sind rot, grössere Initialen in Gold auf violettem Grund mit biauer Umrahmung, viel-

fach mit Blumenornamenticrung, kleinere Initialen blau mit roter Verziehrung. Bei Hauptab-

schnitten sind die Initialen in Blau, Gold, Lila aiisgestattet, öfter (Bl. 44^, 53"', 62'', 6^' , 71',

79'', logf) umschliessen sie Miniaturen. Bei Hauptabschnitten ist ferner der Te.\t mit goldener

Umrahmung versehen und die Ränder von stilisierten Ornamenten mit verscliieilcnfarbigen

Blättern, Asten, Blumen, PXichten, Vögeln, Goldknöpfen, vereinzelt Drolerien gefiillt. Vor
Hauptabschnitten stehen die 16 gemalten Bilder in der Grösse 11X7 cm. mit derselbcn reichen

Umrahmung Bl. 7^. i6v'. 24^. 32V. 43V. 52^. öf. 66^. 78^. 85V. 92V. 104^. 107^. 124V.

159^. Zu den Bildern vgl. \V. Vogei.sang, Holliindischc Miniaturen tfes späferoi Å/.-. t. {iSgq)

,Stud. z. dtsch. Kunstgesch., H. 18).

Brauner Ledereinband mit (loldpressung, Bild vom Gekreuzigten 11. s. \v. voni Jahrc 1605,

das auf dem Hinterdeckel eingepresst steht. Auf dem Vorderdeckel sind ein M und S ein-

gepresst. Von den zwei Schliessen sind am Vorderdeckel noch Stiicke vorhanden. Diu Iiincn-

deckel mit Perg. Bil. bedeckt.

Die Handschrift entstammt cincr der grossen Donationen von Magnus Gabriel De la

Gardie. Auf der Innenseitc des Vorderdeckels steht unten rechts das De la Gardiesche I.ack-

sigill. Oben links von alter Hand .N" 198' Danach: ,N° 16', ferner mit Klei: ,48, B 59',

schliesslich: ,Bibl. Acad. Upsaliensis'. Es ist friiher die Vermutung ausgesprocheu. dass die

Hs. von De la Gardie auf seiner Hollandreise eingekauft worilen sei. Nach Dr. Walde ist

dänische Provenienz wahrscheinlicher.

/?l/ial/:

Bl. f—6' : Kalendariuni \on Utrecht. Bl. f leer.

Bl. j'' Bild: Christus ain Kreiiz zwischen Maria und Johannes.

Bl. 8"^—1§' : Taiizcitcii voni hl. Kreiiz.

Atif.: »Here du sult op docn niine lippen Ende minen mont sal voert con-

digen dinen lof» . . . .SV///, "die leues ende regneers god ewelyc sönder eynde.

.\niens. Bl. if leer.

Bl. 16" Bild: die Ausgiessung des hl. Geistes.

/)'/. if—2f: Tagzeiten voiii hl. Gci.ste. Bl. 2^ leer.

Bl. 24'' Bild: Maria mit dem lesuskinde.

Bl. 2j
—ji : ,Onser vrouwen misse'.

Anf.: »De sondich mensche gode belic. F.nde der maghet sente marie Ende
alle gods heiligen mede». Bl. J2'' leer.

Bl. J2'' Bild: Mariae ^'erkundiglmg.

Bl. jj —y .2'
; ,O n s e r 1 i e u e r \- r < > 11 w e g li e t i d e ' . Bl. 42''—^j leer.

Bl. 43'' Bild: Maria und Anna.

Bl. 44
—

ji'': Psalmen mit der Litanei. Bl. j2' leer.

Bl. J2'' Bild: Anbetung der Hirten im Stall.

Bl. jj
—84 : Psalmen, Gebete etc. zu ver.schiedenen Zeiten des Tages.

Anf.: »Te priemtijdt. (lod wilt dencken in myn hulpe» . . . Bl. 61'' leer.

Bl. 61" Bild: Die Beschneidung Jesu. Bl. 66'' leer.

Bl. 66" Bild: Die Anbetung der drei weisen Könige. Bl. jf— 7<?'' leer.

Bl. 78" Bild: Flucht nach Ägypten.
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Sc/il. Bl. 84^: »Die leues ende regneers niet gode den vader in enicheit

des heiligen geests een god ewelic sönder eynde Amen». Bl. 84''— 8^'' Icer.

Bl. 8f Bild: Krönung Maria.

B/. Sö'^— <5'p'.- ,Van onser \rou\ven. O intemera[ta]'. B/. 8g" Iccr.

Bl. gd—gi : ,Van den sueten naeni ihesus'. Bl. gz Icer.-

Bl. g2" Bild: Christi Einzug in Jerusalem.

Bl. gf—100': ,Opten palmsondach. Oracle'.

Bl. lod'—10j : Ablassgebet, Gebet ziim St. Bernhard. Bl. lof—104 Iccr.

Bl. 104" Bild: Johannes der ']'äiifer.

Bl. lojy—140 : Gebete zu Johannes dem Täufer, zum Apostel Paulus,

Johannes dem Evangelisten, Andreas, Jacob, St. Stenen, St. Adrian, St.

Erasmus, St. Joris, St. Kristoffer, St. Anthonius, St. Franciscus, Gottes

Engel, Maria, St. Gertrud, St. Anna, St. Margareta, St. Katherina, St.

Barbara, St. Klara, ,Van den XI dusent meechden', Ablassgebet des Pap-

stes Johann XII, Sakramentsgebet, Tägliche Beichte.

A?if. Bl. io§'' : »O ålder salichste iohannes baptista. O glorioose voerlooper

des heeren . . . Bl. lOj'' kcr.

Bl. loj" Bild: Paulus. Bl. 117", I2j''—124' Icer.

Bl. 12g" Bild: St. Gertnid.

Schl. Bl. 140'' : »Soe dat ic na ilit cortte leuen mach comen tottee vruechde

des ewichs leuens. Amen». Bl. 140'' Icer.

Bl. 14^—7f{?^- Die sieben Busspsalmen, mit Anhängseln. Bl. 1^8'

—
ijig' Iccr.

Bl. i^g" Bild: Totenmesse.

Bl. 160"—18f: Vigilie.

Anf.: »Ik het gemint ende daer om soe sal die heere verhooren mine
stemme mynre bedinge. Want hi heuet te my vvaert sine ooren ghehelt ...

Bl. 181 —184 : Gebete zur Kommun i on.

Bl. 18^"^—188'': ,Den rosen erans van onser vrouwen'.

Afif.: »Den du reyne kuysche ioncfrouwe ontfinges van den heiligen geest.

Mit den du — [rot:] Aue maria gracia — in dat geberchte ende groettes

elisabeth. Amen» . . . Sckl. »Dien lof ende eere si. ende der hemelscher co-

ninghinnen vrede ende uroude inden eewigen leeuen ende ons arm sondaren

bermherticheit ende ghenade Amen. [rof:] Pater noster Aue maria gracia.»

Bl. i8g lecr.
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C 516 (Cod. Missal, etc. 99).

Niederländisches Brevier mit Omelien, Lektionen, KoIIekten,

Tageszeiten u. s. w.

15. Jh. Feines Perg. 57 BIL, die zvvei ersten gebräunt, sonsl gut erlialten, tioch am Anfang
und Ende unvollslundig. BI. 3'' alte Pag.: 125. Lagenanf.: i. 3. 12. 20. 26. 37. 45. 52.

Blattgr. rund 20,9X14,5 cm., Schriflsp. rund 14X9,5 cm. Zvvei Spalten, 36 Z.; liiiiert. Von
eincr Hand mit sorgsamer und zierliclier Buclischrilt geschrieben. tjberscliriften und grössere

Initialen rot und blau mit hilbschen Verzierungen.

Pappband.

Aus C. G. Nordins Sammliing. Auf der Aussenseite des Vorderdeckels: .254'. auf der Innen
seite: ,Vol. 254, Nordins samling. Nederländska Ilomilier på perg.'

Vgl. BoRCHi.iNG, S. 129.

hilialt:

Anf. Bl. i'-, »ende mit woorden der honiehuloyender leringhe alleluya.

Amen (rot). \\ louende verniaende hi datmen louen soude dat lof was altoe.s

bi hem dat lof dat den behouder toehoert voghelen beesten ende an der crea-

tueren nodc hi totten lone des sceppers. ymmen(!). in die laudes metten. Capittel

{rot von ymmen). De gherechtinge sel gheuen sijn herte te waken» ... Bl.

18'' Uberschr.: »Sinte gregorius omelie . Anf.: Ist lieue broeders dat wi

merken wat enne hoe groot dat dese dinghen sijn diemen ons beloett in den

heniel '
. . . .SV///.; »Daer om heuet di god ghebenedyt in owicheit. Pater

noster. Oracio (rot). Verhoert Die lesse des heiligen ewangelys na dat iucas

bescrytb'

.

C 532 (Cod. Jus. 3).

Juristische Werke von Baldus de Ubaldis de Perusio, Bar-

tolus de Saxo Ferrato und Bartholomaeus de Saliceto,

Deutscher Schreibervers.

Geschrieben in der ersten Hälfte des 15. Jh. (z. T. i. J. 1432) von Ilenricus Decker de
Uslaria, Magister Johannes aus Preussen und einem dritten ungenannten Schreiber. Schönes
l'ap. 348 Bil., sehr gut erhalten. Die ersten 22 I.agen sind unten in der Mitte signiert mit

a bis z, von da mit aa u. s. \v., am Schluss jeder I.age steht eine Art Signatur des Buch-
binders. Lagenanf.: I. 10. 20. 35. 50. 60. 70. 80. 89. 99. 109. 119. 129. 139. 149. 159.

169. 179. 189. 199. 209. 2ig. 229. 240. 250. 260. 270. 280. 290. 300. 309. 319. 329. 339.
Blattgr. 41X28,5 cm.. Schriflsp. sehwankend: rund 26X16,5, 28X17 ""d 31,5X20,5 cm.
Zweispaltig; Zeilenzahl Bl. I—300: 61—68, Bl. 301 ff.: 75—80. Die Hs. ist von drei Han-
den (H. 3 Kursive) sehr sorgfaltig geschrieben. H. I, Henricus Decker de Uslaria: Bl. 1—222
und 300— 348; H. 2: Bl. 230— 261; H. 3. Magister Johannes: Bl. 262— 298'. Der zweite

Schreiber setzt Bl. 286'' b: iScriptum M° CCCCxxxij xiiij septembris Perusii». Die Initialen

sind rot öder blau mit roten öder blauen Strichverziehrungen, Uberschritten schwarz öder rot.

Der Foliant ist in Holzdeckel gebunden mit ehemals weissem Lederiiberzug. Die Innen-

deckel sind mit Papier beklebt. Die Aussenseite des Vorderdeckels trägt eine Perg.- Etikette

mit einer Inhaltsangabe: ,Bar de Saliceto in primo Codicis I Bal in quarto. Codicis
|
Bar

in tribus libris. Codicis'. Am Rucken ist ein Papierschild angeklebt mit der .'Vufschrift:

, Baldus'. So ebenfalls im oberen Schnitt.

Aus der Dombibliothek in Frauenburg. Bl. I'' : .Liber Bibliothecae Varmiensis'. Vgl.

dariiber HiPLER, Anaiccta Warm. (Zs. f. d. Gesch. Erml., 5 (1870/74), S. 357—359; Walde,
Krigibylen, 1, S. 55 ff., 72 ff.

Vgl. Spraivozdanie, S. 59; J. Koi.lsERG, Zs. i. d. Gesch. Erml. 19 (19151, S. 502.
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Inhalt:

Bl. f—222 : Uber lustiniani Institutionuin libri qiiattuor, 4.

liuch, von Baldus de Ubaldis de Perusio.

Uberschr.: »Incipit quartus commentatus per dominum Baldum». Anf.:

'Baldum de perusio juris utrisque doctorem egregium sub anno domini M° tri-

centesimo octuagesimo secundo et ipsius lectura incepit die secunda- mensis

Novembris . . . O'ot0 De rebus creditis et de iureiurando Rubrica» . . . Bl. 222''":

»Cum dubitabatur Emphyteota potest ius suum vendere . . Schl.: »sed que

habundant non solent viciare scripturas sed implere internas intelligencium etc.

Gloria tibi Christi» . . . »Per me Henricum decker de Vslaria
|
cuius deus

gloriosus sit benedxtus in secula seculoruni. Amen'>. Bl. 222—22g lecr.

Zu Baldus (t 1400;, Schuler von Bartolus (s. unten), vgl. Vai.entinei.i.i, T. 2, S. 249;

T. 9, S. II etc. Vgl. Hain, »2271 ff.; Coi.i.ijN, Upps. 225.

Bl. 230"—2^8'^': Lectura super tribus libris Codicis von Bar-

tolus de Saxoferrato.

Uberschr.: : Glossa continuat». Anf.: »Glossa continuat duobis modis. Primo

occasione criminum de quibus dicitur in secundo libro proximo augmentatur

fiscus. Ideo dicendum est de iure fisci» . . . Schl.: Quidquid (rubr.) Nota

hane legem directe contra officiales . . . Hic non sunt alia ad presens . . .

Kxplicit lectura egregij legum doctoris domini bartoli de saxoferrato super

tribus libris Codicis». — Bl. 2gS'''—2gg: leer.

Bartolus, beriihniter Rechtsgelehrter in Pisa und Perugia (t I357\ — Vgl. IlArN *2555 IT.;

CoLI.llN, Upps., 261. Uber die Schreibernotiz Bl. 2S6*''> s. oben.

Bl. 2g8'" zuuntcrst: Scbreibervers, 8 abs^esetzte Verse.

(rot): 'Dys hot gescreben magister Johannes' Der aus dem lande pruszen

ist
I

Der poléken eyn naturlich vint
j

Do yn ir bosheyt czu twingit
[
Sy sint gewest

czu pruszen yn dem lande
|
Vnde mit den keczcern getreben grosze schande

Das sal vngerachen nicht bleiben ' Sy muszen dor vmb eynen schemelichen tot

Icyden».

Abgedruckt in Sprairozdoiiic und von J. KoLBBRG, a. a. O.

Bl. 300'"—34S''': Lectura super libro I Codicis von Bartholo-

inaeus de Saliceto.

Uberschr.: >In nomine domini». Anf.: Resecatis jirefacionibus super vacuis

et inutilibus unico et simplici verbulo lecturam hujus libri incipio» . . . Schl.:

»Kxplicit liber primus Codicis et incipit secundus de edendo etc».

»Fol. 303 affert patruum dominum Ricardum de Saliceto» (Annerstedt).

Uber Bartholomaeus (f 1412) vgl. Valenti.veLLI, T. 2, S. 285. Seine Schriflen, wie

auch die öfter mit diesen zusammen vorkommenden von Baldus und Bartolus sind in zahl-

reichen Hss. verbreitet. Vgl. Valentinelli, a. a. O. u. ö.; Cat. cod. lat. Bihl. Reg. Moiiac.

T. 2: 4 (1881), S. 121. 123. 201 u. ö.; Heinemaxv, Hss. d. hrzgl. Bild. zu Wolfenbuitel.

.4ug. Hss.. T. 3, S. 45 f., 210; T. 4, S. 22 etc. Ferner Upps. C 557, 559, 560. Vg!. Coi.i.ijx.

Upps. 253.
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C 640 (Cod. scholast. etc. 47).

Lateinische Traktate, riedicht vom Leiden Christi, nieder-

deutsch.

15 Jh., Anfang. Pap. lio Ull., mit Cjebrauclisspuren, aber ziemlich gut erhållen, iloch

sind Bl. I— 36, z. T. mit Beschätligungen des Textes oben vermodert. Bil. fehlen hinter r>l. 36
und 73. Lagenanfange: I. 14. 25. 37. 50. 62. 74. 87. 97. Blaltgr. 21,2X15 <:"i- Sclirift-

spiegel rund 17,5X11 cm. Bl. I —61 einspaltig. Bl. 62— IIO^ meistens mit zwei Spalten;

36—46 Zeilen. Von einer Hand in sehr gedrängter Kursive gesehrieben, das deutsche Oe
dicht Bl. 107^— io8r mit grösserer Schrift wohl von anderer Hand. Nicht rubriziert.

Band aus einem dicken Pergamenlblatt, der hintere Blattdeckel jetzt zusammengetaltct,

urspriinglich iiber den vorderen iiberzuschlagen. Ritcken mit einem Lederstreifen verstärkt.

Aus Vadstena Klosterbibliothek, mit der Signatur ,H iiii XII in ordine' auf der Aussen-

seite des vorderen Pergamentdeckels. Auf der Innenseite ausser belanglosen Eintragungen:

, Liber monasteri Vadstenensis intitulatus anno ilomini MCDgo^O die Blasii'. .\uf dem Kiickcn,

tcils auf dem Pergament, teils auf dem Lederstreifen die Ziflfer ,37'.

Nicht bei BoRCiii.iNG.

Inhalt:

Bl. f—ji": ,De concequcnciis', ,De ampliacionibiis' von Marsi-

lius de Inghen.

Anf.: »Tractaturus de conseiiuenciis tenebo dei adiutorio istum nioduni pro-

cedendi» ... BL ig'': »est finis ampliaciommi niarsilii anno domini 1388 in

vigilia vigilie sancti iohannis baptiste».

Vgl. ScHUM, Nr. 277 in 4:0, S. 519, Nr. 2, 5; V.\i.entinki.i.i, T. 5, S. 51.

Bl. ^2'—.^5'.- ,Dl- obli^acionibu.s'. ,

Bl. 46"^—jf: Kurzc Koninientare tiber Aristotelcs Libii de

anima.

Bl. §f'
—8^^': ,De conver.sionibus', ,Circa libiuiii .supposicio-

niim', etc.

Bl. 86'^''
: Cantus pro scolaribii.s mit Musiknoten.

Anf.: »Rumpetur exercitium, vocentur ad conviviiim convive et sorores» . . .

Bl. 8f
—lOj : Philosophische Kommentare.

Bl. lof : Lat.-altschwed. Glos.sen.

»lima: feel, limen: doratorskile, linies: veeg, linuis: jord, limas: forklaede".

Bl. lof—108': Niederdeutsches Gedicht vom Leiden und Tod
Christi, 5 ','3 Strophen, die erste mit Musiknoten, Verse nicnt abgesetzt,

zusammen 31 Zeilen.

I. Chryst koning schepper louesam: der reynen iuncfruuen kynt: \Vo bit-

terlik dyne viende gram: vjipe dy ghevallen synt: dat ze dy hebben vanghen:

alze eynen bozen man: Myt swerden vn myt wapen: dat woldest du zo hän>.
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2. »Ze hebben ane medelident: dy ghegrepen an: de dult de dar vorvaren

varth: de zagh ne eyn man: do ze dy bunden schouen: dyn har ze thoghen:

Ach der zwaren pyne: de ower dy do (juam».

3. »Din anthlat clar dyn schone har: dat was van stuen megher var: leet

was dat der joden schar: do dydefn der] winisse: teghen dy quam dar mede
valsche tughchenisse(!) : Judas de uerreder de makede de spisse».

4. »De boze biscop annas: dyn erste rischter(!) was: Vnd ock de valsche

cayfas: dat gherichte sat: Vor den du leue here byst gheslaghen zere: des'schole

wy ivmmer mere (myt loue, diirchstr.): lofliken danken dy».

5. »Eya der stolten minscheit: wo ze gheghysilt ist: du hest mycht(!) an der

ghotheit: gheleden here crist: (Nw hebbe ze dy dunhstr.) eyn ordel vart ghe-

gheuen: dat vas den ioden lef: Nvv hebben ze dy ghehenghet: in holt als eyn def».

6. »In des cruses crone: crist ghestoruen ist: an der dornen crone: des is de-

scrft(!) al wis \

Der Eingang malint an das Lietl "Kex Christe, factor omnium» von Gregorius, s. Wac-
KERNAGET-, l^as detitsche Kirchenlied, i (1864), Nr. 102. Unser Lied ist in der Tat einer der
häufigen iin Anschluss an »Rex Christe factor» gedichteten Hymnen, die die Leidensgeschichte
Christi änders und weiter ausfiihren als es in Gregorius' Lied der Fall war. Vgl. Käumker,
Das katoliscjie deutschc Khchenlied, I (1886), S. 462— 65. Unser Lied stimmt in Hauptsache
zu den von Wackernacei., a. a. O., 2 (1867!, Nr. 615 un<I 623 iiiitgeteilten Fassungen aus

dem 14. Jh.

C 664 (Cod. Med. 6).

Medizini.sche Sammelhandschrift, lateinische und zwei mittel-

hochdeutsche Segen.

II. 12. Jh. dunnes Pergament 179 Bil., die mil i—358 paginiert sind, im .\llgemein gut

erhållen, aber im Anf. u. Ende defekt. Bl.llter scheinen auch zu fehlen zwischen .S. 58 u. 59,
100 u. loi, 126 u. 127, 156 u. 157, 186— 187, 260 u. 261, 274 u. 275 und möglichervveise

auch sonst. Einige Blätter sind beschädigt und Teile davon herausgerissen öder -geschnitten,

so p. 41, 141, 291, 339, 347— 52, mehrere sind doch schon vor der .Schrift durchlöchert.

Lagenanfänge : p. I. 21. 31. 47. 63. 85. loi. 117. 127. 145. 157. 173. 187. 201. 211. 235.

247. 261. 275. 297. 313. 327. 341. 355. Blattgr. 24,4 X 17,3 cm., Schriftsp. rund 17,5x12 cm.
Ungespalten; 27 Zeilen. .S. 85— 100 haben kleineres Format 21X15,8 bezw. 16,5X11 cm.
Zweispaltig; 29 Zeilen. In im ganzen gleichm-ässiger karolingischer Minuskel auf eingeritzt.

Schema geschrieben. Initialen und Uberschritten (ö. Uncialen ) mit roter und violetter Tinte.

Die am Rande geschriebenen Benediktionen von Handen des 12/13. Jh.

Die Hs. ist in den fur die Miegii-Scheffersche Bibliothek charakteristischen gelben
Schweinsledereinband auf Holzdeckeln gebunden, etwas wurmstichig, sonst gut erhalten. Die
Deckel sind durch diagonale parallele Blindlinien in Felder geteilt. \'on den zwei Schliessen sind

am Hinterdeckel noch die IJeschläge erhalten. Die Innenseiten der Deckel waren mit Perg.-Bll.

beklebt, die im Vorderdeckel vom Hauptschreiber in Anspruch genommen wurden, ini Hinter-

deckel u. a. altdeutsche und lateinische Benediktionen enthalten.

Aus Johannes Schefferus' Bibliothek. Sie unten C 801. .

.ScHEFFERUS hat ein Teil der deutschen Bestandteile der Hs. in Miscellaneae obsenat. cri-

tic;e, Vol. 10 (1739 , S. 89 herausgegeben. S. sagt a. a. O.: »Extat apud me codex mem-
hranaceus incerti Medici antiqua manu scriptus" . . .

Inhalt:

Inncyis. d. Void.-Deck.. S. i—22: Fragment eines mediz. Werkes.

Anf.: »et urere uenere. Hieme (rot) sepius distillatio uueplecma et reuma
nimia amplius exurgent usque in kal. martias reumatizius erit. (.rotO In quat-
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tuor partes diuidimiis torpus homimim» ... 5. 14 (mO: »Di.ximus de infirini-

tates(!) hominum nunc de ipso homine dicamus qualiter et quibus ex causis

formatum est» . . Schl.: »qui ciborum mora (]ueritiir unde et iam assidue

escam desideratur (rot:) De ilia».

S. 2j—JO: Medizinisches Fragment.

i". 2^ (rot:) ,De puLsi.s et urin is om ni 11 ni cau.sarum'.

5. ji—jS: .Curationes effemorum(!) febrium' etc, mbd. Tobias-

segen.

•S. J2: »Quem non solum communem omniuni hominum tisin. id est natu-

ram uel temperaturam corporis. O glaucon *
. ..

J). -,-?

—

j^.: Gereimter Tobiassegen.

S. 53 ist ain Rande liorisontal, beginnend an der obert-n recliU-n Kcke der Segen von

einer Hand vvohl des 13. Jh. geschrieben, 11 Zeilen, die die ganze Ilölie des Klattes tullen.

Der Text setzt fort mit einer Zcilc am unleren Rande und gclit dann auf S. 54 iiber, \vo loV..-

Zeilen. Beiin Einbinden sind Teile der obersten Zeilen abgeschnitten, so dass von der ersten

Hälfte dieser Zeilen nur Buchstabenrcste zu lesen sind.

An/.: »Der gute sande Obias uon wisan was (?, >iur itic miterste Hälfte der

Biichstaben sichtbar) sin sun er sante so uerre in fradiu länt daz er des wolte

wenen daz er in nienier mere gesehe sin sun was ime uil lieb unsafte er uon

inie schiet umbe in was ime uil leit er sande in uber fierzec tagiweide» . . .

Schl. (S. 54): »des helfe hiute diu wihe min fruwe merie des heltcn mir elli\-

diu kint diu in dem himelriche sint [sa(?)/-<7a'/>r/] und gute sande obias und sin

hileger trun sun amen jiater noster».

Das Fragment isl iiacli einer Absclirift von Sclieifcrus abgedruckt vem J. C. RiilCH.Md) in

den Braunschweigisclicn Anzeigen von 1755, Stiick 16, Sp. 321 ff. und in desselben 1'eniiiic/iten

Beyträgen znr Befordcrutig eitier 7iähereu Ehtsicttt in dus gesammte (leisterreich, Stiick I (Helmst.

2 1780), S. 143 flf. ScHEFFERUS druckte in den oben erwähnten Miscell. observ. Crit., S. 89,

2 Zeilen ab (»daz er dez(!) wolte wenen . . . von ime schied'Jl») mit sprachlicher Erläuterung

zum ganzen Gedicht. MiJLLENHOFF hat fUr die Ilcrausgabe dieses in etwa einem Dulzend

Hss. Uberlieferten Gedichtes in den »Denkmälern" eine sorgfaltige Abschrilt von A. Uppström
beniitzen können. Vgl. Miii.l.ENHOFT-ScHERKK. Deiikmälei ' . S. 475 ff., vgl. ferner Eiikismann.

Gescli. d. dtscli. JJt. i (1918!, S. 112— 14.

S. jp

—

84: ,Curatio spleni.s' etc, lat. BescbwDrungstormeln.

All/.: I[n]cipit [cu]ratio splenis . . . (rotc Uherschr.) Cuius signa hec sunt» . . .

S. 60: xxiii. Incipiunt causse emoptoice (rot)- ... S. S4: »Explicit Iiber

secvndvs feliciter (rot) .

S. 60—61: Lateinischer Augensegen, 26 Zeilen.

Der Augensegen ist an den Rändern von S. 60— 61 eingetragen von einer Hand wohl des

13. Jh. in sehr ähnlicher aber etwas grösserer und fetterer Schrift als bei den deutschen

Einträgen S. 53— 54. Die oberste Zeile von S. 60 vom Messer gestreift.

An/.: >'In nomine domini nostri ihesu christi dextera domini . . . dextera

domini exaltauit me dextera domini . . . de.xtera domini sanet te. H et illuminet

te amen. Adiuro te macula et omne genus doloris oculorum per patrem et

filium et spiritum sanctum ut exias et recedas de oculis famule dei H per

{
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christuin regem tortissimum unum et uerum omnipotentem » . . . .SV///. (S. 61):

»ut exeas et delearis ab oculis famule dei. H. Amen».

Vgl. Franz, Die Benediktionm des A/.-A., 2 (1909), S. 494; G.\llée, Segenspiiiche l,Ger-

iiiania 32), S. 455 ff.; BiNZ, Basel, S. 46, Nr. 19; F. Ortii, Danmarks Tryllefoimler, l '1917'.

S. 222 ff.

S. 8j—700; Pharmazeutischcs.

Anf.: »Mandragore radices. Tus. Myrra. omnia e(|uali mensura» . .
•.

S. loi—III: iJber die liedeutuny gewisser (Traum)zeichcii, in

alphabetischer Folge.

Anf.: 'Dentes molares . . . cadere uiilere de sua morte signat. Dracones

uidere lucrum signat» . . .

.S". III—iij: ,Temporale de circuli annorum expletum'.

S. 11^—126: ,De stomac ho'.

S. I2J
—175'- ,Cure herbaruni', Fragment; bei den Pflanzennamen

jungere lat. Randglossen. Endigt in Kap. L.XXVII ,Xomen herbe

niirmicos'.

.S". 775

—

260: ,Cure que ex apr(^ (cetiio, tauro . . .) fiunt'.

-S". 261—272: Lat. -lat. Glo.s.sar, Pflan/.en-, Tiernamen.

^". 272—2(^2: Uber Getränke, Rezepte, Be.sch\vörungsformel.

S. 2gI unten am Rande: eine Besch wörungsformel

:

»abracalaus •;• ania "j" amia "j"

abracalaii Hus ]* theos *;* GerEl,?)

abracala fius ^ Libera eius,

abracal oz o pax et defen

abraca sio sit famulo di. am.

abrac

abra

abr

ab
a»

Vgl. dicselbe Formel bei BiN/.. Hasel, .S. 47, da contra febres».

.S". 2^2—338: ,Empla.stra .singularnm i nfirmitatum apostolicon'.

Verschiedene Antidota, Rezepte, .Teodori capitula', Uber Pflaster,

O le u. .s. vv.

Vorsatzbl.

:

I. Altdeutscher Blutsegen. Lateinische Formeln etc.

Uer altdeutsche Segen ist in ungleichmässiger Schrift des 12. 13. Jh. am Rande der

reclo Seite des urspr. dem Innendeckel angeklebten, jetzt losgelösten Blattes geschrieben, 10

Zeilen.

Anf.: »Inomine(!) patris et filii et sjtiritus sancti. So wil ich dir daz blöt

ver sprechen ich uer spriche dich blöt ich uer biute dich blöt stant blöt*...
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ScM.: daz du stest uiide nine gest in dem namen des uater und des sunes

unt des heiligen geistes AMEN». Daneben: »Adludien
[ ] securitatem f verus

-f

verbus f laus f attarenticus f alfa \ C]so t primus j primeuus f perinellus f alfa f ^'o

Danach: '•\ ana f bona | cedeon t el f eloy j >.

Der altdeutsche Segen vvurde zuerst von Schefferus a. a. O. und später von MOllenhoff
nach einer Abschrift Uppströms im Apparat zum »Milstätter Klutsegen», Denkmäler^ S. 461,

abgedruckt. Vgl. Ehrismann, a. a. O., S. 112; Steinmeyer, Die kliineren ahd. DenkmäUr
(1916), S. 378; Ebermann, HIuI- und IViindsegcn, S. 24 u. ö.

2. Lateinischer Jordansegen, Rezept gegen Zahnleiden.

Der Segen stehl auf der verso-Seite in ähnliclier Hand wie S. 54 u. 60. Schrift vei-

blasst, 8 Zeilen. Eingezeichnet daselbst ist eine Hand in naturlicber Grösse.

Anf.: . . . »marie virgine . . . jiarit . . . adiuro te dolorem in illo corpore . . .

potestatem si est sanguinis gutta in se . . . sit imquam . . . sicut stetit flumen

iordanis . . . signauit Johannes eum baptizauit adiuro te nagi(r) dolorem per

dominum . . . per Johannem . . . fiat fiat fiat . . . regnuni celeste semjier ajiertum

est . . . i)er dominum verum per dominum sanctiun ut . . . ])Ossis in vulneribus

quinis(?) nos... ruinis \'ulnera (|uinc[ue dei sint medicina niei\ Am äiisscren

Rande: >'ad dolorem dentium amplie arage gorgon elebron .

Vgl. MiLLENHOFF-SCHERER, Venkmälc)', S. 462 f. ; ElSERMANN, />'/«/ ni:d IVuildsegCn

,

S. 24 ff. ; Franz, Vie ihklichen Benediktiotten im M.-A., 2, S. 510 (T. Zum Ausgang des

Segens vgl. ferner V. H.\i.si(;, Dir Zimlieispnic/i (1910). S. 99; F. Ortii, Danmarks Ttytk-

formler, i (1917^ S. 160; N. I.IXDQVisi', En isländsk srartkonslhok 1 Upps. 1921. S. 28 f.

C 665 (Cod. Med. 7).

Theologische iind mcdizinische Sammelhandschrift, lateinisch,

kleinere astronomische Stiicke, hochdeutsch.

13., 14. u. 15. Jli. l'erg. 166 Bil., mit Gebrauclisspuren, docli ziemlich gut erhållen, am
Anfang aber unvollständig, cinige Bil. verstiimmelt. Lagenanlange: i. 12. 26. 34. 41. 49. 59.

67- 77- 99- 106, 126. 142. 149. 160. Blattgr. 23 X 16 cm., die Hölie des beschriebenen

Raums schwankt zwischen :6 und 20, die Breite zwischen 11 und 13 cm. Von mehreren; min-

destens 18 Handen. H. 1 (13 Jh.': Bl. r-iiv; H. 2 (14. Jh.): Bl. 12' — 13V; H. 3 (14. Jh.):

Bl. 13V— 15^; H. 4 (14. Jh.); Bl. 15V; H. 5 (14 Jh.); Bl. 16'— 27V; H. 6(14. Jh.): BI. 28^

—

29V; H. 7 (14. Jh.): Bl. 29V—33V; H. 8 (14 Jh.): Bl. 34'^—35'; H. 9(l4.Jh.): Bl. 35V—39r;

H. 10 (14. Jh.): Bl. 41'-—48V; H. 11 (13. Jh.): Bl. 49'—66v; H. 12 (13.14. Jh.): Bl. 67' —
98"'; H. 13 (13. Jh.': Bl. 99'— 113^; H. 14 (13. Jh.): Bl. 114'— I26v; 129'— 141V; H. 15

(15. Jh. deutsch;: Bl. 127V— 128^; H. 16 (13. Jh.): Bl. 142^—148^; H. 17(14. Jh.): Bl. 148';

H. 18 (13. 14 Jh.): Bl. 149^'— 166^'. Einspaltig und, von Bl. 34"^ an, mit z«ei Spalten. Am
Anfang zahlreiche rote Initialen, später grossenteils nicht rubriziert.

Briichiger Holzdeckeleinband mit sehr schadhaftem Lederiiberzug. Reste einer Schliesse.

Die mit Pergament bedeckten Innenseiten der Deckel sind beschrieben.

llerkunft unbekannl.

Inhalt:

.\uf der Innenseite dc^ Hinterdeckels ist ein Inhaltsverzeichnis eingetragen: »Primo Anti-

dotarium nicolai
|

2 Testamentum xij patriarchorum
|

3° Suspiria augustini
|

4° Sequencia
pro defunetis

j
5 valde boni sermones ad heremiiam

|
beati augustini episcopi

[

6° Sermones
Augustini ad presbiterum

\

7° liber beati(!) de diffinicionibus recte fidei et eccleisiasticis(!

'

docmatibus
|

8° .-Xuctoritates sanctorum
|

9° excerpta ex ysidero(!) etymologicarum libro !

10°

Questiones de Anima XI " Super phisicam'.
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1

Bl. I —//'; ,Antidotarium Xicolai' (nach dem Register im Hin-

terdeckel).

Anf.: »Primuni. ambre duplicatum ad reuma suspendere . . . De pulueribus

(rot). Puluis in lithiasim».

Bl. 12"^—/j'; Lat. Sermo.

Anf.: »Dominus ait Per prophetam. Ego infrenabo os tuum laude mea ne

interras hoc est» . . .

Bl. ij"—ij : .Testamen t lim XII patriarcharum'.

Danach folgt auf TA. 15^' ein tlieologisches Stiick.

Bl. 16'—2g": .Suspiria beati Augustini'.

A7if.: »O Summa trinitas vna virtus et indiscreta. Deus noster deus omni-

])0tens. Confiteor ego ultimus seruorum tuorum» . . . Schl.: -Quia tu es pastor

meus Et Salus mea eterna. Ihesu christe Qui cum deo patre et spiritu sancto

unuss.

Bl. 2g''—jj": O ra tion es.

Bl. j/"

—

35"^: .Sequencia pro detunctis' ( Dies irae»), mit Noten.

Anf.: »Dies ire dies illa 1 soluet seclum in tauilla».

Bl. jj''"—jg: ,Sermones Augustini ad lieremitam'.

Anf.: »[D]Oceri postulasti de cura domestica et de modo rei familiaris utilius

gubernante» . . . Bl. jg""''—40'* leer.

Bl. .//'"

—

.fS'": ,Serniones Augustini ad presbyterum'.

Bl. ^g"^"—66'": .Liber de diffinicionibus et de ecclesiasticis

dogmatibus'.

A/iJ.: Fratres mei et leticia cordis mei corona mea et gaudium».

Bl. 6f"
—g8'": .Auctoritates sanctorum'. Bl. gS""—gS'' Iccr bis

auf ehic lat. Ehitraguug.

Bl. gg'—J2y' : .Excerpta ex Vsidori Etymologicarum libro' und

theologische Stiicke verschiedener Art.

Bl. 12"/'— 128'': Astronomische Berechnungen. hochdeutsch. mit

Tabelle.

Uberschr.: »[W]iltu wyssin in welchim czeychin der mande sy alle tage zo

wisse erst wi alt der mande zy und yn welchim zcheichen dy enzchundunge
was» . . . Bl. 128'' (Uberschr.): »Was man tun vnd lazen sulle up itzlichin

zcheychen». A>f.: »Wan dar man ist in ariete dem zceichen do is gut uz

eyner stat in dy änder sich (zen durchstr) vorwandelen» .. . Schl.: »Wen her
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ist in piscibus gut ist wip nenien . . . Bozc ist urczdigen dv vnsC' . Bl i2q

Oat-) viclfach veri(<iiclit.

Bl. ijo'"—-f-ZP" (Juestiones de aninia, ii. s. w.

An/.: »[Q]vamiiis in hujus exilii eriimpnosa cecitate pro originalis peccati

iustissima pena» . . . £'/. 14g'' leer.

Bl. 148^ hat folgenden fluchtigen Eintrag Feiierprobe): ''Nos Nicolaus <lei gratia inagistcr

generalis domus Tliovclihunualis ac ordinis sancte marie intemerate nec non Hospitaliensis

Iheroso. — Nos Albrecht dei gracia dux Austrie Styrie et Karynthie notuin facimus . . . quod
Nicolaus noster famulus suam fidem nobis fregit re[g]i Ungaric in hunc niodum castrum nunctisf-

suum sibi asignando'^

Rl. 14g''—166': .Brevis summa libri physicoium, magistri Wil-

hemi(!) Ockam'.

An/.: »In sciencia naturali ([uedam sunt neressario proniittcnda» . . .

Vgl. Valentinelm, t. 4, S. 73; Hmx *ii<)5i.

C 676 (Cod. Gramm. S).

Lateinisch-hochdeutsches Glossar, Mammotrectus, lat.,

BruchstiJck liturg. Inhalts, lat.-hochd.

15. Jh. Anf. Pap. 122 Bil, gut erhållen. Lagcnanfange; I. 13. 25. 37. 49. 59. 69. 71).

89. 99. III. Blattgr. 20 3X14.5 cm., Schriftsp. schwankend, rund 19X12 cm. Zweispaltig;

20— 38 Zeilen. Von zwei Handen. Hand i: Bl. I' —48', Hand 2: Bl. 49'' — log^". Rotc

Initialen. Vereinzelt Federzeichnungen.

Roter l.edereinband auf Holzdeckeln. Die Lederschliesse, die bis zur Mitte des Hinter

deckels hinubergriff, ist abgerissen. Die Innenseiten der Deckel waren mit jetzt losgelösten

Bruchstucken von einer lat.-dtsch. Perg.-Hs. des 13. 14. Jh. liturgischen Inhalts iiberzogen.

Die Aussenseite des Hintcrdeckels trägt einen Pergamcntstreifen mit der .Vufschrift: .[h voca

bularium bonum'. Darunter die Zahl ,14'.

Die Herkunft der Hs. ist unbekannt.

Inhalt:

Vorsatzbl.: Bruciistiicke eines Choralbuciies, lat. und deutsch.

Die Bruchstiicke bestehen aus zwei Doppelblättern (urspriingliche Breite der Hs. ca. 13
'

cm., eine Hand des 13.114. Jh.). Die Hs. war ein lat. Choralbuch mit eingelegten deutschcn

Anvveisungen fUr den Officiengesang und offenbar fiir ein Fraucnkloster berechnet. Noten nur

zum Teil ausgeschrieben. Vgl. P. Wagner, Einfiihrimg in die Gregor. Melodien, l (191 1), S. 246.

Afif. Vorsatzbl. i'': »nis ut enarrem nomen tuiim fratribus meis. Versus

0'ot). Scapulis suis. Aufer a nobis (rot unterstr.:) .\n dem palmetage so men
die palmen segent vnd die erste lecze geliset so stant zwo frowen uf und fahent

an. Paruulis canentibus» . . . Vors.-bl. /''; »(/v/ unterstr.:) ensingent vor dem
heiligeii cruze noch von den heiligen for trone alter vnz men Deus omnium
anfahet und gant for vch uf den kor und singent. In proximo est tribulatio

mea domine». Vorsatzbl. 2'': »An sancte urbans abende gant ir fur fronalter

und singent diesen etc. Sanct . . . (abi^escluntten) '
. \'orsatzbl. 2'': »An den

andern tagen so men die heiligen uf hebet so singent ir. .Surgite sancte. Aevia.

An dem none tage gant ir abe dem kore und singent durch das munster so

men mit cruzen gat. Omnis pulcritudo domini exaltata est super sydera species .



DIE MITTELALTERLICHEN DEUTSCHEN HANDSCHRIFTEN Sj

BL I—^i : Lat.-lioclideutsches (alem.) Glossar, alphabetisch ge-

ordnet.

Anf.: »Anima : sele, acies : gesiht; acies schar
|

albugo : daz wisze ime ögen,

orbis og appfel...» Schl. BI. 41"''
. . . »zeduara: zickewan, zuckara: zucker,

zeltes: meihsel, ziziphus, zimex, zichilhes».

BL 42 ': Nomina herbarum, lat.-deutsch.

An/.: »Plantago: wegerich, tanacetum: reinevan, febrefugia: materan* . . .

Bl. 4J lecr.

BL 4^—4f': Denkverse, lat. mit uber<^eschriebenem deutschen Text,

sachlich geordnet nach Namen von Fischen, Vögeln, Bäumen etc.

Anf.: »Alec anguilla giibio cancer turonilla iiihergeschr.:) hering al cresze

vel stint krebes bersich » .. .

BL 4y'—48"^: Juristische Glo.s sen. BL 48'' Icer.

BL 4g'—log'': Mammotrectus, von Joh. Marchcsinu.s.

Anf. des ProL: Inpaciens ])roprie inipericie ac ruditati compaciens paupe-

rum clericorum qui ad predicacionis et conse( racionis officium promoueantur,

decrevi» . . . ScM. des ProL BL 4g'''': Et quia morem gerit talis de cursus peda-

gogi qui gressus dirigit paruulorum mammotrectus poterit appelari» . . . BL
jS. bl'', bl'', jj", 82", Sj', gg'', loi", lof, loj'', log'', iio'', iii''. 122 lerr.

SchL des Te.xfes BL log": »Nequé zelaueris pacientes iniquitatem etc'.

Vgl. ScHUM, Nr. 56 in Fol., 3, S. 46; CoLLIJN, Franciskanernas bibliotek få Gråmunke-
holmen i Stockholm (NTBB, 4, 1917), S. 131 f.; H.MN *io55i flf.; Coi.t.ljN, Upps. 1004— 08,

Sthlm 693—698.
Bl. 1 10" siehen einige lat. Verse.

C 678 (Cod. Granim. 10).

Lateinische Grammatik mit Bildern, Hochdeutsche Glo.sseii.

14. Jh., zweite Hälfte. Pap., teihveise Perg., 1 + 1S2 1!11. (alte Fol. bis Bl. 173 incl.),

sehr gut erhållen. Lagenanf.: i. 12. 24. 38. 44. 56. 65. 74. 88. 100. IIO. 116. 124. 133.

142. ii;3. 164. 175. Blattgr. 29,5X20,8 cm. Die Grammatik ist grösstenteils in Tabellform

aufgestelU, uobei die Spaltenzahl, die Grösse der Schrift wic die des beschriebenen Raumes
schwanken. Buchschrift und Kursive. Ilie grammatischen Kategorien werden diirch zahlrciche

verschiedenfarbige Figuren, \\ie die Iland mit ihren Fingern, Schilder, VViirfel, Tiere und
Menschen, anschaulich geinaclu. Diese ott gut gezeichnelen Figuren sind z. T., wie bei der

Erklärung der Verbbedeulungen. grotesk-humoristisch gestaltet

Einband: Schweinsleder auf Holzdeckeln, etwas \\urmstichig. Die zwci Schliessen bis auf

einen Beschlag ab.

Aus dem Benedictinerkloster in Seligenstedt, später im Besitz des schwed. Forschungs-
reisenden und Biichersammlers J. J. Björnstähl. Die interessante Geschichte der Hs. erhellt

aus den Einlragungen auf dem Vorsatzblatl: 1. ,Ce M.S. etait de la Bibliotliec|ue des Benedictins

ä .Seligenstadt, et fut porté avec les autres livrés ä Ilanau, et mis au grenier sur TEglise

Holandaise pour so[u]straire cette Bibliotheque au.\ Suedois, pendant la guerre de trente ans.

M. Jassoy ä Ilanau a donné ce M.S a un Suedois reconnaisant. fan 1774. J. J. Björnståhl'. —
2. , Donné en present ä Monsieur Pierre Boling, ancien ami de Mr. Björnstähl, par son tres

humble .serviteur Charles PVedric Rudbeck. a Upsalc ce 16 d'A[v]ril 1784'. — 3. ,Med gif-
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Warens goda minne leinnas denna Bok till Kungl. Acadeniicns IJibliotliek i Upsala at med
Legatum Björnståhlianum åter införlifwas. Gefle d. 15 Febr. 1S04. Pet. Holing.' Vgl. Wai.di.,

Om bokanlc^mingar som källor, NTBH, 5 (1918), bes. S. I05.

Vgl. Specht, Gescli. d. Vnterrichtswcscns in Diutschlmtit bis zur Mitte des 13. y/;. (1885';

Paulsf,>j, Gesch. d. gelehit. Unternchts, \ (1896), S. 41 ff.; J. MiiXKR, Quellenschiiflen u. Gcsch.

d. deutsthsprachl. rntcmchls (1882), S. 198 flf.

1)1haIt:

--inf. BI. 2': Scholarum wlgariuni archimagistri : ([ui puenilos grammaticam

docent haut inconueniente ap[)ellatione illam literariam scientiam vocant. Est

enim gramma litera». . .

Ks folgt ein Alphabet mit Bezeichnung der ^ocales. miilc, consonantes, liqnide. scmi-

vocales + z, y. Danach :

Bl. 2'-. "Dicat magister puero . . . Litere sunt partes ex iiuilms fiiint syl-

labe» . . . »lit Zeichnujigen.

Fiir dic folgenden Erklärungen der grainmatischen Erscheinungcn werden deutschc Wörter
herangezogen, so zuerst bei der Klarlcgung der acht »Tituli" iXomen, pronomen etc.) das Wort
>'achterley^'. Von Bl. 3^' an werden iiber die lat. Wörter entsprechende deutsche tiberge-

schrieben, wie

Bl. j": >'offa: supi)e, balista; armbrost, canis: hont . . ., (juercus : eychbaiim . . .,

albus: wisz» ... Bl. j8''—sg'', jfSS'', 17g"—182" Icer.

Schl. Bl. Tjj'': 'Sortior: der losz spiln. sortitii: supino\

C 679 (Cotl. Granim. i i).

Samnielhandschrift grainmatischen iiiul thcoloL^ischen In-

halts, u. a. Jac. Twingers \''Qcabulariiis, lat. u. hochd.

15. Jh., zweite Hälfte. l'ap. 95 Iccre + 142 beschriebene uiul gezuhite Bil. + i Nach-

satzbl., von guter Erhallung. I.agenanf. nach neucr Fol.;: I. lO. 22. 34. 42. 54. 65. 82. 94.

106. 118. 130. 142. 156. 170. 182. 194. 206. 218. 230. Blattgr. 29X20 cm.. Schriltsp. rund

23X16 cm. Ein und z\\eispaltig: 39 Zeilen. Von fiinf lländen. Hand i (Bnchschrift); Bl.

2r—5'; II. 2: Bl. 6'—63V; H. 3 (Georgius Sasbrili): Bl. 64'— 94''; II. 4: Bl. gs' — 1 15^;

H. 5: Bl. iiö^" — 142^. Teilweisc rubrizicrl, einzelne rote Oberschriften.

Ilolzdeckeleinband. Der Lederiiberzug und die zwei Schliessen fetilen. .Ms Vor- und
Nachsatzblätter dienten Blätter eines Perg.-Briefes. Die recto-Seite des Xachsatzbl. trägt ausser-

dein Notizen mit den Jahreszahlen 1442 und 1468.

Aus Joh. Scliefferus' Bibliothek. Auf der Innenseite des Vorderdeckels oben. von Schef-

ferus' Hand: ,Ex bibliotheca Joannis Schefferi .\rgentoratensis'; unten die Ziffer ,27', auf der

Aussenseite: ,26' und ,27' auf Bl. 2"^ oben: ,26". \'gl. C Soi.

hi/ia/t:

Bl. 2^—§' : .Historia de S. Odilia virgine'.

An/.: »O preclara christi sjjonsa. insignis odilia . . . Sc/il.: Vt nuidc|uid i

actibus nostris accipere non meremur beate Odylie ])artibiis assequamur. per
j|

dominuni nostrum ihesuni '

.

Bl. 6: Lat. .Senteiizen.

Arif. Bl. 6'': »Aggredinuir summa per virtutes bona christi ^'t michi dixisti

crebro carissime doctor . . .
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B. f—jg': Lat. lat. Glo,s.sar, in alphabet. Folge, mit vereinzelten

hochdeut.sciien Glossen.

Bl. ig: Ciphus: napf ko])f ... Bl. 26'': -Contamus: filtzschuh öder botz-

.schuh » . . .

B/. 60 —61'': Grammatisches.

Bl. 62^6/: Lat.-hd. Glo-ssar.

An/. Bl. 62: »Mysterium: Geistlich vor spiel öder verborgen heilkeit Miimis:

spiiman eder kockler
|

Nascibilitas: Gebornheit • . . .

Bl. 6/— 66' : ,Sompnia danielis prophete'.

Bl. 66''': ExpHcit sompnia interpretata per danielem prophetam scrijjta per

me georium(!) sasbrih ordinis santti petri apostoU Anno domini MCCCCI.viij

in die sancti bricij confessoris In Swelwigerhem .

Bl. 6j —g/: Alphabeti.sclies lid. -lat. Glos.sar.

Anf.: »Abgrunde: profundus abissu.s Absinden: .\bstiiia quisquilio zamen-

iiunft
I

Ab.site : astita > . . .

Hl. 66^ hat Eric Benzelius notierl: l'rest;nitioros honim (Jlossariorum voces, excerpsit

transcripsit Ileubelius, V. Clariss.

Bl. gj'— //j'-' ,Vocabiilari iis de sis^n i ficacione nominiim', \ 011

Jacub Twinger von Könitjsliofen, iiäufig lid. Glossen.

.-/«/'.; 'Qiioniam ignorantes virtutes vocabulorum de facile decipiuntur vt scribit

pliilosophus primo elencorum Idcirco ego Jacubus Twinger presbyter Argenti-

nensis licet insufficiens ad communem paruulorum vtilitatem de diuersis libris

grammaticalibus scilicet Catholicon Hugicione Britone et speculo gram-
niatice et aliis . . . extorsi collegii hunc librum vocabularium de significacion

e

nominum nuncupatum in quo simpliciter et wlgariter posui secundum laycalem

seu maternani lingwam terre et patrie nostre scilicet dyocesis Argentinensis - . .

Comjjlicatus est autem presens liber Anno domini i487(r) or(!)\

.':/«/..• :>Aron proprium nomen Abacus: Entwerffe [toueff ifurclis r.] tofel uel

niensa marmoria
|

Abactor : vihediep qui et abigeus dicitur
[
Abactus : vert[r]i-

liener . . .
|
Abacim : mens . . .

!
abase : domus infirmi'». Scltl.: »Caba: Rosze hup '

.

Zum .Stiftsherrn von St. Thomas und Strassbiirger Chronisten Jacobus Twinger von
Königshotcn und zur Entstehungsgeschichte seines Glossars vgl. D/e Chrotiiken der ätsch.

Ställte. Bd. 8 !i87o), S. 161; Anzeiger z. Kunde der tsch. Vorzeit, Bd. 6 (1837). S. 210. 337^'.

AV. 116'^—1^2 (i'0)i cincr H. d. /". Jh.): ,Index pervetustorum ac

nu ne obsoletorum vocabulorum, qu.t maxime in sectione Veterum

Germaniae Scriptorum occurrunt'.

Anf.: > Adtractus et adquisitum. Freherus. ]'oiu. 1. Apsida Eccle^iae ...

Vereinzeh uerden nhd. Wörter zum Vergl. herangezogcn.
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C 695 (Cod. Histor. 16).

(Vesta Romanorum iind Bibeltexte, lat., Passion Christi,

niederdeutsche Prosa.

15. Jh. Pap. 104 BU., mit Gebrauchsspureii, docli iiicislens zieinlicli gut erhållen. Lagen-

anf.: I. 13. 25. 37. 47. 59. 71. S3. 93. Blatlgr. 21,3X14,5 cm., Schriftsp. rund 16x10,5 cm.

Einspallig; 35—40 Zeilen. Von einer Hand. Einige bescheidene Initialen rot.

Schadhafter ehemals weisser Ledereinband. Drei der vier Lederknöpfe und bis auf einen

kleinen Rest die Schniire, die die Schliessen bildeten, sind abgerissen.

Die Handschrift stammt aus Vadstena Kloster. Bl. f trägt die alte Signatur ,f 3" 13''.

BORCHLINC, S. 130.

Inhalt:

Bl. I —(?,'• Ge.sta Konianoiuni, Fragment.

Anf.: »Dorotheus imperator ronianorum statuit pro lege quod filii parentes

suos sustentarent. in inperio fuit qiiidam niiles qui filium genuit» . . . Bl. S4'':

>^ Daniel vidit statuam cuius caput ex auro purissimo» . . . Schl. Bl. 85'': »in

die iudicis niortc cterna et . . . deus gloriosus sit benedictus in secula seculo-

rum Amen .

Die Hs. wird niclit erwähnt in der .Xusgabe der Gesta von H. Oesterley (1872). Vgl.

Oesterlev, Kap. 14 bis 213 (app. 17. Vgl. anderes Fragment der Gesta in C 181, Bl.

49vff.

AV. Ss"~8^'': Das Hohc Lied, lat.

Bl. gd—p?'; Aiifang der Herji predigt, Kap. 5 des Holienliedes.

Bl. gj"—g^' : leer.

Bl. gj'^—gg': Pa.ssio Chri.sti, niederdeut.sch.

Uberschr,: »Incipit passio domini nostri ihesu cristi seiundum matheum'.

Atif.: »Do vnse here dat ghespraken hadde Do gink he ouer dat water scindon

mit sinen iungeren Vnde dar was eyn gharde Dar plach he dicke tho gande

mit sinin iungeren dat wiste iudas wol- . . . ScliL: Pylatus språk ne horstu

nicht wo vele tuchnisse se )egen dy bringen. Ihesus en antworde onie nicht.

Do was syn wonheyt to der hochtit des paschen dat de'. Bl. 100—104 leer.

'Nnr auf Bl. 95' sind die Namen der einzelnen Evangelisten jedem I'assus vorangestellt,

von Bl. 95'' Mitte ab ist es eine fortlaufcnde Erziihlung nach den drei Synoptikern (BORCH-
I.INi;, a. a. O.

I

C 800 (Cod. Germ. i).

Sam ml un g von Betrachtungen und Predigten Liber Sentenzen

aus der Bibel u. d. Kirchenvätern, hochdeutsch.

14./15. Jli. Perg., 175 BU. (ricluig gezählt 176, da Bl. 52 zweimal gezählt wird, gut er-

halten. Lagenanf.: i. 13. 25. 37. 49. 60 (eig. 61). 72. 84, 96. 108. 119. 131. 143. 155. 167.

Die Lagen sind von alter Hand paginiert. Blatlgr. 20,3X14,7 cm. Schriftsp. rund 15,5X11,5.

Bis Bl. 24 fincl.) zweispaltig, dann ungespallen; 27 bis 32 Zeilen. Von einer Hand, in fester

Buchschrift. Bei grösseren .-Vbschnitten Initialen u. Uberschr. rot.
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Abgegriffener, vormals weisser Ledereinband auf Holzdeckeln. Schliesse fehlt.

Aus dem lesuitenkoUegium in Posen, wie die Eintragimg Hl. I' unten lehrt: .InscripUis

Calalogo librorum Collegii Posnaniensis Societatis lESV 1609'. Auf der Innenseite des Vorder-

deckels: .German N. l' und ,20'.

Vgl. Annerstedt, Ups. univ. bibi. /list. intill IJos (1894), S. 19 u. 99 f.; Walde, Krigs-

byten, II, S. 43 ff. Die Hs. känn nacli Waldes Vermutung (a. a. 6, S. 100) identisch sein mit

dem im Inventar der Rålambschen Bibliothek auf I.änna unter dem Titel .gammal munkebok'

aufgefuhrten Kodex. — Spraiuozilanie. S. 76.

Inhalt:

(ieistliche Tcxte:

Anf.: 'Missus est gabriel angelus in civitatem etc. Alsus spricht sente

lucas in dem ewangelio vnde lobit vnse vrouwe an sebin sunderlichen togunden.

Her spricht evn engil wart gesant von gote der his gabriel tzu eyner stat dy

his nazareth vnde quam tzu eyner mait» ... BL 6''': »Gallatas 1111° (rot).

Illa auteni que sursum est ierusalem libera est que est mäter nostra. lerusalem

di do obin lit dy do vry ist di ist vnser mutter. Dis wort ist gesprochen von

der hymelischen ierusalem» ... Bl. jo'': »Man vant in allén landen vndir

wiben keine vrouwe so schone so hem Jobs tochter dry waren. Di erste his

clies"> . . . Bl. ibf: »Sernio (rot). Hec est voluntas dei sanctifi etc. Gotés wille

(ist ubir dun/isfr.) ist vwer heilikeit > . . . Sc/il. Bl. 174": »Vnde yn dirre be-

schonde saltu got loben an allén creaturen. Vnde salt got irkennen an allén

(lingen Amen'. Bl. ij^: Fcderprobrn.

C 801 (Cod. e,erni. 2).

Kalender und Praktika, hochdeutsch.

15. Jh.. Ende. Perg. (Bl. 2—40) und Pap. 3 Vorsatzbll. als Bl. I gezählt + 99 BU.

i.eigentl. 100. da zwei Bil. mit 29 foliiert werden). Gebrauchsspuren aber sehr gut erhalten.

Lagenanf.: 2. 12. 22. 31 (.eigenll. 32.) 41. 51. 61. 71. 81. 93. Blattgr. 2I.iX 13,6 cm., Schriftsp.

meistens rund 15.6X9.5 cm. Ein- und zueispaltig; im ersten Teil 28—33, imZ\veiten2i— 34
Zeilen; liniert. Wohl von einer Hand mit leicht nach hinten neigender Buchschrift. von

Bl. 41' an (Pap. I jcdoch von etwas abweichendern Charakter mit Annäherung an die Kursive.

Blaue und rote Initialen. Bl. 31^ eine verzierte. Uberschriften und die Ziffern im Kalendarium

vielfach rot, so ebenfalls die astronomischen Zeichnungen. Blattweiser aus Leder.

Braungelber Schweinsledereinband mit Blindpressung auf Holzdeckeln, fleckig aber gut

erhalten. Messingschliesse.

Aus der Bibliothek des Senators Sebastian Miegius in Strassburg (•}- 1609). Auf der

Innenseite des Vorderdeckels von Handen des 16. '17. Jh.: ,Disser Kalender gehort zu Ludwig

-Miigen aber yetzt Karle Mutten, yetzt Sebastian Miigen'. Bl. i': ,Ludwig Miige, yetzt Karle

Mutten yetzt Sebastian Miigen, ietzo Sebastian, Sebastian des mittlern seligen Sohns 1609'.

Her Kode-x kam nach Uppsala mit Johannes Schefferus (Bibliothekar 1677, "i" 1679). der die

Bibliothek Seines Verwandten Miegius erworben hatte. (Vgl. Schefferus' Selbstbiographie. hrsg.

von H. ScHiJCK in Äldre svenska biografier, i— 2 (1915). Die Miegius-Scheffersche Bibliothek

wurde von den Verwandten Schefferus' fur die Univ. -Bibi. erworben. Vgl. z. B. C IV. C 80,

C 179, C 583, C 652. C 653, C 656, 657(?). 658, C 662, C 664. C 679, C 803, C 901;

Ciii.i.ijN, Upps. 1376.

Inhalt:

Bl.
>''— i/: Kalendarium mit GesundheiLsregeln fiir die zwölf

Monate.
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An/.: Jenner. Aristotiles der meister leret vns In dem Jenner ist nit gut

ådern lassen so es zo kalt ist. Dan die hitze in dem blut spiset den lib» . . .

Schl. BI. ij": Cristmont ... »In syner heymut lydet er vil uber lebet er XXXVII
jar so wirt er LXXXVIII jor alt. In dem houmont tut er ein hohen fal viid

styrbet syn. In der ougstin ist syn gluck in swartzer farben». Bl. 14'' (un-

ten quciO: »verworften tag», davor: die vierde fronfrist ist alweg uff den nästen

mitwoch noch lune .

Text immcr verso-Seite, Kalendariiim recto.

Bl. //'—75'.- Kalender fiir die Jahre 1493— i 54O.

Bl. /•)"'

—

I']': .Verwandelung der zeichen. Mit astronomischen

Figuren und Tabellen.

Bl. lé"^ (i/nicr cincr Fif^ur iiber die ATondfinsternis) : »In disem tefflin \indt

man wie manig stund der mon schint by nacht ...

Bl. 18'—2j' : ,Die XII zeichn zii dem åder lassen'.

Anf.: Uider so der mon in dem zeichn ist das ein husz ist mars des

planeten heis vnde durre so ist gut zum miltz lassen» . . .

Bl. 2j''—jo': Uber die sieben Planeten, Bl. 23^ mit bewegliclier

Pergamentscheibe, Gesundheitsregeln, Prosa und Vers.

Bl. 2J'': >Die son man mich heissen sol. Der mittelest jilanet byn ich wol.

Warm vnd trocken kan ich syn. Naturlich ganz mit mynen schyn» . . . SM.:
»Der sontag vnde samstag ist ym widerwertig so der mon ij xi . xnn alt ist.

Swartz vnde roseinge cleider syn ym nit gut. Edelgestein synt ym gut die

wisz synt als cristallen jierlin. C"a iiiix 4(!)».

Bl. ji'—jS'': ,Die XXX\'I bild uder figuren des h}-mels'.

An/.: »Hie vahent an die XXX\'I bild öder figuren des hymels als sie

geteilt syn yn die XII zeichen vnde loufiet iedes bild eynen grad in hundert

jaren. Der gros ber ist XV grad ym crebs wider mittag (red.) Der vnder den

grossen beren geliorn wirt der wirt gar gewaltig in der welt». Bl. jg—40 leer.

Bl. 41^—66' : Uber Miinze, Mäss und Ge w ich t, Tabellen.

Bl. 61': Ubcrschr.: ,Caisersperger yth' . . . Bl. bj'': ,Rastetter yth'.

Bl. ös'': .Frankfurter ith'. Bl. 6f leer.

Bl. 6f—7/'; Kalender. Hl. J3 leer.

Bl. 7/—75".- Verschiedene Elinträge, wohl von Mitgliedern der

Familie Miegius, z. T. iiber Ereignisse in Strassburg imd im Rheinland

in den Jahren 1428— 1497. ^l- T^
—

99 I'-''-"''-
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C 802 (Cod. Germ. 3).

St. Bernhards Benediktinerregel, lateinisch und niederdeutsch.

14. Jh., Ende. Perg. 33 Bil., mit starken Gebrauchsspuren, sonst gut erhalten, doch sind

hinter Bl. 14 2 BU. herausgeschnitten. Lagenanf.: 9. 15. 21. 29. Blattgr. i8x 13,7 cm.,

Schriftsp. rund 13,6X10 cm. Einspaltig; 21 Zeilen ; liniert. Von zwei Handen; H. i :lat.

Text in Buchschr., deutscher in Kursivei bis Bl. 32 Z. 1; H. 2 Buchschr.^; Bl. 32' —33^.
^Bl. 33 ist ein angenähter Pergm.-ZeltelL Cberschriflen und Initialen rot.

Holzdeckelband mit braunem Leder ilberzogen, Riicken schadhaft. Die Innenseitc des
vorderen Deckels mit einer lat. Tergam.-Hs. des 14. Jh. religiösen Inhalts bedeckt. Eine
Schliesse.

Nach den Anreden zu schliessen (vgl. z. B. Bl. 2'': Dilectissime sorores») fur ein Non-
nenkloster geschrieben. Die Hs. gehörte ehemals dem Jesuitenkollegium in Riga an. Bl. i

trägt oben die Inschrift: ,Inscriptus Catal. Collegii Rigen. Soc. lESU A. 1589'. Cber diese

Bibliothek vgl. Collijx, Cpps., S. XXI.
BORCHLING, .S. 130; Sprawozdanii-, S. 77.

hilmlt:

Die Regel erscheint zuerst lateinisch. dann niederdeutsche Ubersetzung. Ausnahme bilden

Bl. 32— 33 (,2. Hand), wc nur deutscher Text.

Uberschr. Bl. 1'': »Incipit opusculum sancti Bernardi in quo continentur

constituciones super regulam sancti benedicti Capittulum primum». Anf. des

lat. Textes: 'PRimo considerare debes quare aut ad quod veneris» . . . Bl. 3''

Uberschr.: hyr beghynnet zyk en werk des hilghes vaders Bernardy. ouer de

regelen des Igflyken hilghen vaders Benedicti. Vnde ys en speghel edder ene

be schouwynghe gheestliker lude de dar be gheren zalicheit ener zele. Primum
capitulum». Anf. d. nd. Textes: »IN dat eerste zaltu der kennen woer vmme.
edder woer to du ghe kornen byst vnde vmme wes willen» . . . Bl.ji": »Vnde
zynt ze be scheden. zo bystu en be hegebk. Zynt ze över vnbehoueHk . edder

vntemelik zo ys yt dy (Bl. J2'') beter . myt en nicht tho be kummerne ...

Bl. J2'' (Hand 2): Uberschr.: »Dit is dat bot vnser ouersten dar w\- vns na
regeren scholen». Anf.: »Int erste myt der processien to kore to gande» . . .

Schl. Bl. jjf (rot): »Dyt is vth vnser regelen genomen als dat vnse hilge vader

sanctus benedictus gesat heuet en jewelik regere sik dar na als he dat lon van

gode vnde van deme hilgen vadere begeret to vntvande vnde plychtich is to

donde». Bl. jj'' leer.

Vgl. Janauschek, Bibliographia Bcriiantina 1891, Xr. 1015. IIOI.

C 803 (Cod. Germ. 4).

Sachsenspiegel, hochdeut.sch.

Geschrieben im Jahre 1450. Pap.. 359 BU. (21 unfol. + 42 + CCLXXIII, bis CCLXVI
foliierl vom .Schreiber, + 23 unfol.), schön erhållen, nur ist hinter Bl. 12 ein Bl. herausge-

schnitten. Lagenanlange : i. 11. 21. 34 (13). 49 (28). 63. 76 (XIV). 86. 99. H2. 122. 136.

146. 158. 172. 1S2. 194. 204. 218. 228. 238. 254. 266. 281. 294. 309. 323. 347. Blattgr.

28,9X20,9 cm., Schriftspieg. rund 22X15 i^'"- Zweispaltig, 28 bis 35 Zeilen. Von einer Hand.
Kursive. Rote Initialen und Cberschriften.

Holzdeckeleinband. Ehemals gelber Schweinsledertiberzug, jetzt nur Riicken und ein Stiick

der Deckel erhalten, mit Blindpressung.

Aus der Bibliothek des Senators Sebastian Miegius in Strassburg. Nummer 2 der unfol.

leeren BU. im Anf. hat oben links die Eintragung; ,S. C. F. C. N. M. >ohl die Initialen

Seb. Miigius des alt.) nunc Sebastian S. F. Miigij ä Boffzheim'. Ebenso signiert C IV und
C 179. Vgl. C 801. — Die Hs. wurde, «ie die Schlusseintragung lehrt, 1450 fiir Johannes
Holdennann, Biirger in Freiburg, geschrieben.
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HoMEYER, Die deiitschcn Rechtshikhcr des Milte/a/lers (,1856' erwShnl iinserc Ils. unter

Nr. 658 (S. 154); »Upsala Pap. 1450, Folio, mittelil. Sächs. I.andrecht mit der Glosse .

\"gl. HoMEYER, Sac/isenspiegel, T. i (1861I.

Ill/ia//:

Bl. i'
—40': Register. Alphabetisch nach Sachen : ,Habst, Hutl;-

schafft' u. s. \v.

Bl. 4.1'—4.1' : I'>kläriing juridischer Termen. Bl. 42 Iccr.

Bl. r—CCLXVir : Saclisensplegel mit Glosse.

Bl. r—II"'--. Pr o loge.

Anf. Bl. F": »Des heiligen gaistes minne sterke mir min sinne daz ich

recht und unrccht der sach entschaide» . . . Bl. i'''': »Got der ist ain anfang

und ain end etc. Hie hept herliken an do er in das tutsch bräht das priuile-

gium das Constantinus und Karlus der kaiser den Sachsen gegeben fiir ein

recht» . . . Schl. Bl. 2'''':
> Nu aber wir bekert sind Nu halten wir sin e di vns

gut gut(!) gaistlich lut und kaiser gegeben händ Constantinus und karlus an die

wir uns ziehen.

Vgl. IIoMEYER, Sachsenspiegel i (1861), S. 136— 138.

Rl. IW—CCCLXVIl: Text.

I3ie Glossenabschnitte liabeii laleinisclie Uberschriften.

Anf. Bl. IIP": »Zwai schwert hes gott utt' ertrich ze beschirmend die cri-

stenhat(!). Er liesz dem bäpst das gaistlich und dem kaiser das weltlich» . . .

Bl. XCVII"": Uberschr: »von gewer und todschlage vmb lemnusz. Cap. XVI».

Anf.: »Gewere sol ain ieglicher man tun \nili wunde tur sinen schwert mag» . . .

Vgl. HoMEYER, a. a. O., S. 153 u. 245.

Schl. Bl. CCLXVI'''': »so musz man wol in clagen wo man recht vber in

bekomen mag. (rot:) Incipit Glosa». Schl. der Glosse Bl. CCI.XVII''''.

Vgi. HOMEVER. a. a. O, S. 386 foben).

Bl. CCLXVr—CCLXXIir'': Inhaltsverzeichnis. Danach Ein-

tragung des Schreibers:

»Disz Buch ward dem Erbern man Johannes Holderman Biirger zu

ffrijburg vszgeschrieben zu den iaren do man zalt von Cristus geburt tusent

vierhundert und in dem funffzigsten iare oft" sant Marien Magdalenen Abent
der heiligen magt etc. . F.s folgen 2J leere Bil.

H 122.

Däiii-sche Gesetze, niederdeutsche Denkspruche.
14. Jh. Perg., Vorsatzbl. }'ap. 2 + 98 + 2 BU. gut erhalten aber vom Buchbinder stark

beschnitten, so dass die Schrift teilweise gestreift wird. Lagenanf.: i. 16. 27. 39. 51. 63. 75.

87. Blattgr. 12,4X9,5 cm., Schriftsp. rund 10,5X7,5 cm. Wohl von zwei Handen. H. I : Bl.

I—80; H, 2: Bl. 81—98. H. I verändert sich etwas gegen Schluss und nähert sich der

Kursive von H. 2. Initialen und (jberschrifien sind rot, grössere Initialen öfter verziert, so

Bl. 8ir und besonders Bl. 96^. Vereinzelt Federzeichnungen. Bl. 98' und 98V finden sich

grössere Zeichnungen.

Moderner Pergament Einband. Riickenaufschrift: ,Code\' luris lutici'.
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Einst im Besitz von Professor E. M. Fanl in Uppsala. Die Innenseite des Vorderdeckels

hat die Aufschriften : I. ,Köpt på auktion efter E. M. P"ant 1S18'. 2. .3 R'. 3. ,l!ibl.

Acd. Upsal.'

Nicht bci BoRcm.iNi;.

lulialt:

Bl. 1'—j8' : Das Jiitländische Gesetz.

Ubcrschr.: "Swa taker een fortalaen til. for logh bokaen a danskae ther laer-

thae inaen kallae prologus». Anf.; Maeth logh scal land byggaes. aen willae

hwaer man oruaes at siit eghaet >
. . . Schl.: for thy at barn aflaes aei with

hennre vtaen hennae eghen wiliae (rot:) E.\i)licit liber legis dannorum.

V^l. Siunl. af ga/iilc ilaitske Love, udg. af Koi,iii;rl p-Rosf.NVIngf., 3 (1837), .S. 2—426;

vgl. S. XIV.

Bl. yS'^
—81': Kön ig Eriks Verordnunt; fiir das nord! i che J ut-

land, vom Jahre 1284.

Ubcrsclir.: Hacr vp takaes ny logh \in kirki waeri . Aiif.: Kirki wacri

skulae saele kirkiaens tyaendae {Am rande rot: 1). swa swm the manghae
dyraestae ... Schl.: Thaennae logh gaf konug erik cristoffaers son i nyburghae

withwaerendae mannigh gothae niaen ther harae standaer skriwaet a danskae».

Vgl. Aarsberetninger fra det Kongel. (ielieiniearchi\-, Kh\'n. T. 5 ',1871— 75;, S. 26— 30.

Bl. 81 —pj'; König Eriks Stadtrecht vom Jahre 1269.

Anf. -Af wors haraes fothaels ar thusaend tw hundraeth thrysinnae tiughae pa

thet nindae. Paa theti saettae callendaes iwlij. Tha gaf at skikkaeth en

gomaen skaenaend haerrae oc forstae». Bl. g4'': "Hwaer kroghers som skaen-

kaer thydaest ool» . . . Schl.: »oc stathfaestae thom thaessae naerwaeraend breef.

med wort ingisaeghael. til hwaes things witnaes byrd. giwet ar oc dagh. ot-

staet. som til foraen er sauth».

Vgl. Rosenvinge, a. a. O., 5 (18271, S. 485—500.

Bl. pj'—p8' : Niederdeutsche gereimte Denkspruche.
38 Strophen uni je 2 \'erspaare. Verse nicht abgesetzt. Die Anfangsbuchstaben tier 20

ersten in der Reihenfolge des Alphabeths. Die ilbrigen sind Spriiche aus der Bibel und der

Kirchenväter Zum Schluss ein ungereimter .Sjiruch. Hemerke die o iind ae nach dan.

Orthographie.

An/.: 'A Ov/J. Ambeghin l)yn ik ghcnant. in allén dingaen byn ik be-

kant. Se mynae godae nicht to serae an. Er dw wornemest de aendae dar

waen. H (roO- Beydent is tomalae goth. hastigheyt dykke skadaen dot •
. . .

H (rt>t) Homiith wol seggen dor. ere my ik vnere dy dat is wor. wltu niy vor-

werwen. ik wil dy wedder vorderwen '

. . . Bl. gf: "Salmon (rot). Allaer

wisheyt fundament. is dat men got vruchtet vnde beken(!) vnde an beden enen

got vnde holden dar to sin ghebot» . . . Schl.: »Scrift les vnde vedder les so

vinstu nicht wiser wen de dot. Vnde nicht wiser wen de stunda des dödes

.\men».

Danach folgt auf der unteren Hälfte von Bl. 98'' ein Bild: David mit dem Bogen, Goliath

mit einein Schwert und ein Engel. Bl. 98'' wird die ganze Seite von einer Federzeichnung

ausgefiillt, einer weiblichen und einer männlichen Figur mit den Uberschriften »sibilla» und
»samson», oben Verzierungen. Das Ganze wird von lat. Spriichen umrahmt, die z. T. be-

schnitten und verwischt sind.
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Bl. g8' : Lateinische Spriiche.

»Qui culpat scriptum Semon(:) frangit sibi lollum. |iigiter(r) errorem vt

Christus ei det honoreni.
[
]orem tui vituperare laborem . marchus. Manus

nicolai petri . requiescit in arce feretri . minus peregrin . /// der Mitte steht

sehliesslich: »Explicit hoc totum in sunde da michi potum . ba ud(r). niathe[us] '.

Fragm. Germ. 1.

Frauengehete, mittelhochdeutsch iiiul lateiniscli, /.. 1. gereimt.

I2.;I3 Jh. Perg. 4 Doppelbll., die 3 ersten (I) zu einer Lage gehörig, nur zuin geringen

Teile gebräunt und abgerieben aber ziemlicli stark beschnitten: Bl. i iind 2 ain äusseren Rande
ein Sliick von 3—4 cm Kreite, Bl. 2—3 unten mit 4 Zeilen, 151. 7 und 8 mit 3 Zeilen Text-

verlust; Bl. S hat ausserdem etwa 4 cm seincr urspr. Breite eingebiisst. Grösse der unbe-

schnittenen Bil. 5 und 6 rund 24 X 17 cm, Schriftsp. rund 19,5 X 12,5 cm. Einspaltig; 20
Zeilen. Verse nicht abgesetzt. Bei llauptabschnitten kunstvoU versclilungene Initialen mit

Ornamenten und Drolerien in (ielb, Griin, Blau und Griin. Einige kleinere Initialen rot, griin

öder blau. Schrift: klare Minuskel, etwa 4 mm. lioch.

In Pappumschlag.

Von den Deckeln der Inkunabel 35: 63 abgelöst ^ IVtrus de Monle Bri.xiensis, Keperto-

rium utriusque juris, I'. 1— 2, mit der Provenienz: i. Bibliotheca Cathedralis Ecclesiae Olomu-
censis. — 2. M. G. De la Gardie. Vgl. Collijn, l/pps. 1196.

-AusfUhrlich beschrieben und herausgegeben von lli. PsiiAxnER in Zs. f. d. .A., 49 ' ii)oS
,

S- 363—375-

Inhalt:

I (nach Psilaiidcrs Bezeichnung). Anf. Bl. i": »Herre sancte iohannes ewn-

geliste. ein iheili]ger gotes trut du bist. nu hilf ini[r unibe] den heiligen krist» . . .

Se/tl. Bl. &' : »Sebastiani. unt durth aller der wilien. die ie dekein niarter erbten

in dinem namen. Ich bite dich herre durch den wilien diner babiste unt .

II Anf. Bl. /'.• »mit ir minne niemen mach dine hulde g\vinn[en]. Deus
miserereatur nostri. Pater noster» ... Bl. i" Schl. des deutschen Abschnittes : »der

dich geladet het ze siner wirtschefte. Div kom uile schamende undir die mene».
Bl. 2'' Schl: »ut (|uo die hominem con[ ] as eodein die reformares. exaudi

me ... in hoc f 1».

Fragm. Germ. 2.

Psalter, hochdeutsch.

14. Jh. Perg. I Doppelbl., das ausserste einer Lage, gut erhalten. lllattgr. rund 20, s X 15,5

cm., Schriftsp. 16,2 X 10,7 cm. Einspaliig; 30 Zeilen. Kole Cberschriften, die Initialen der
Psalmverse aljwechselnd rot und blau. Kraftige Buchschrifi.

In Papierumschlag.

Herkunfi nicht zu ermitteln.

Inhalt: Ps. 8: 4— 10: 3.

Am Anfang der Psalmen eine deutsche Uberschrifl nebst den lat. .AnfangsHorlcn. Im
Märg. steht bei Ps. 9 der Vulgata "viij», bei Ps. 10 »ix».

Anf.: »rechenden. Den ich werde sehen here djne hymele die werk dyner

vingere» . . . Schl.: »Den die dink die du vollenbrochtist die hal)en sie czu

storit; abir was hat der gerechte gethan. Der here ist -.



DIE MITTELALTERLICHEN DEUTSCHEN HANDSCHRIFTEN 93

Fragm. Germ. 3.

Aus den Evangelien, hochdeutsch.

14. Jh. Perg. 4 Stiicke, stark gebräunt Lind schadhaft. Grösse der Bil. rund 6 X lo,

6XlI, 6X20, 6X22 cm. Urspr. Breite der Ils. ca 23 cm., Breite des beschriebenen Raumes
ca. 18 cm. Zweispaltig; g Zeilen jedes Blattes erhållen. Rote Uberschriften, Initialen rot> ge-

strichelt. Vielfach abgeriebene Buchschrift.

In Pappumschlag.

Ans der Inkunabel 31: 19, siehe Fragm. CJerm. 9.

hthalt: Hauptsächlich Jesus und Pilatus, Kreuzigung.

Anf. Bl. I''; »[ne]met gi in vnde crucighet in . wante ich in vinde an ime
nechein[e] sache. Do sprachen die iuden» . . . Bl. 2'': »in leiten do grefen sie

einen die hiz symon deme legheten sie daz cruce vf» . . . Bl. j''''
: »Dar na do

bat ioseph van arimathia pylatim wante he was heimeliche ihesus» . . . Bl. j'"''

SM: »Matheus (rot). Do Ihesus sach daz hie nicht ghesceffen muchte sunder

daz io des volkes vnde des dranges mer vnde mer».

Fragm. Germ. 4.

Uber Moses in Egypten, niederdeutsch.

15. Jh., 1. Hälfte Perg. i schmaler Streifen, in der Grösse 15,2 X 6,1 cm, infolge der Ver-

wendung als Buchumschlag gebriiunt und abgerieben. Vom Text isl nur ein Stiick von ca.

14 X 3 cm Grösse, 27 Zeilen an jeder Seite, erhalten.

In Papierumschlag.

Vom Umschlag eines Sammelbandes (Sign. Obr. 49: 55O; abgelösl, u. a. Bugcnhagen,
Wedder de Kelckdeue Magdeburg 1532) enthaltend, fruher im Besitz Hogenschildt Bielkes.

Vgl. P.nRCHLiNG, S. 131— 32.

Inlialt:

recto-Seite : -den namen vnde
j [ ] sinenie volke

; [ ] . . . den rvf wede
,
e stat

to saba dar
[ ] Do he san

|

gen hadde de stat
j
er vp der muren

|

is vnde sach

moy
I [ ] at vnde sach dat

[ ]
gink se to ere

| [ ] rak vader wy
| [ ] n stat

vnde de
I [ ] \vi en mogen

| [ ] Idus». i<erso: »an
[ ] h

j

ren alse
|
he vnsere

haude
|
tu(?) nicht ware '

in deme guden 1 de hadde
[ ] |

schen gude(?)
| [ ]

gaf

lie[ilen?] vre
I [ ] aldus '

[ ] lande vnde ipiam to egipten vnde sinen vrund -n

na dat en heyde der sach moyse
|
deme ioden vnde'' . . .

Fragm. Germ. 5.

S a k r am e n t s a n d a c h t e n , niederdeutsch.

15. Perg. Die obere Ilälfte eines Blattes, beschnitten, sonst gut erhalten. Grösse des

erhaltenen Bl. rund 15.2 X II cm. Urspr. Breite der Hs. etwa 20 cm. Zuei Spalten mit 17

Zeilen jeder Spalte erhalten. Initialen rot durchstriehen. Buchschrift.

In Papierumschlag.

Als Vorsatzblatt des oben (Fragm. Germ. 4.) genannlen Sammelbandes benutzt. Das Blått

trägt die Aufschrift: , Hogenschildt Bielcke'.

Vgl. BoRCHLiNG, S. 131— 32.

lulialt:

.inf. rccto-Seite" : »ne schal din innege sele nu singen desses sanghes van

syon. De an drierleie dinc so sotliken geordenet steit» . . . Schl. verso-Scife''

:
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»Begherestu denne ok d;it dit werdighe satranient dint-r sele sotliken smecken

schole . . . Du most din herte syren mit hilgher trachtunghe vnde mit herteliker'.

Fragm. Germ. 6.

Christ-Herre Chronik, hochdeiitsch.

14. Jh. 4 halbe Doppelbil, (a b c d), wovon a + b und c + d je ein Doppelbl. bilden,

+ 2 StUcke, die zusammen etwa ein halbes Bl. bilden fe), ausserdem kleinere Stiicke. Besonders

diese sind durch Knicken, Abschneiden und Verschmutzung infolge Verwendung als Buch-

deckel oft kaum mehr öder schwer zii lesen. Die (Jrösse der Bil.: a. rund 10,3 X 17,7 cm;
b. rund 13,2 X 17,5 cm; c. rund 9 X 15 cm; d. rund 11 X 17,8 cm; e. rund 12 X 145 cm.
Das Bruehstiick c ist so stark zusammengeschrumpfl, das es auf den ersten Blick nicht mit d

zusammenzugehören schcint. Die urspr. Grösse der Hs. lässt sich durch a + b bestimmen, die

ein unbeschädigles, voUständigcs Doppelbl. bilden: Blattgr. rund 23,5 X 17,8 cm, Schriftsp. rund

18,5 X 15 cm. Zweispaltig; 36 Zeilen. Die Verse abgesetzt. Der Anfangsbuchstabe jedes

Verspaares herausgeriickt und rot gestrichelt. Bei Abschnitten abwechseind rote und blaue

Initialen. Sehr saubere Buchschrift.

In Papierumschlag.

Abgelöst von den Deckeln und dem Riicken (c) der Inkunabeln 33: 55 und 33: 56 = Tho-
mas de Aquino, Summa theologia. I', i— 3. Basel [M. Wensler] 1485. 2 vol. IVovenienz

:

.1'ro libraria loci posnaniensis'. Vgl. CoLLIJN, Upps. 1433. Zuin Bernardinerkloster in Posen
vgl. Wai.de, Kiigsbylen, 2, S. 138.

Vgl. ScHUTZE, G., Die liislor. Biicher d. A/len Tesl. i— 2. ii77y—81); DocEN, Misccl

laneen, 2 (1807), S. 31 IT.; K. F. C. Vii.mar, Die eivei Recensiouen u. die Handseliiiftettfamilien der

IVellclinmik Rudolfs von E»is {183g); GtEDEKE, Gniiidriss r (i884\ S. 126— 28; G. Ehris
MANN, Rudolfs von lims Weltchronik (Deutsche Te.xte des M.A., Bd. 20. 191 5; Literaturnach

«eise .S. V fT.l; Pei/.ki, S. 9.

Ililtalt: Stiicke aii.s der ersten, zweiten und dritten Welt».

Es wird unten aucli auf cntsprechende Stellen der echl Rudolfschen Weltchronik (Ehris-

manns .\usgabe) verwiesen.

a + b. Anf. Bl. /'". »vnde er die forme vant däran
|
do began der wise

man . . . Lameches s\ n tvbvlcayn
|
het ein swester der sin

j
was an vvibes listen

breit . . . vnd die was geheizen noema». . . . Bl. i''^ : . . . »Nv was lamech an

einem tage
|

nach sinem site nach beiage
|

in den walt birsen kornen» . . . B/.

i"": . . . »Do lamech begienc den mein
|
vnd er was kornen heim . . . der kayn

erslagen hat» . . . B/, i'* Schl.: vnde gelar bi sinem wibe da 1 got logte sinen

willen sa».

Vgl. Ehrism.wn, v. 525— 565.

/>'/. 2'" Anf.: »daz sie des spottes [ ] |

die erschraken sere der geschicht
|

\ nde livrgen ir ovgen gesiht daz sie niht mogen sehen
|
wie ir väter were ge-

schehen». . .

Vgl. Vii.mar, a. a. O., S. 68.

Bl. 2""
: . . . »Nv seit vns die schrift also

\
daz nach der sintflvt do

|
noe

lebte dri hvndert iar ... Bl. 2'''' Schl.: laban tvbal vnde mesoch|der
vnder in der sibende was».

Vgl. E11RISMANN, v. 1216 ff., loig.

C + d. Anf. Bl. i''": »Sine heten ere rcht noch zvht . . . mit deste lihter

dingen mohte man sie wol betwingen . . . vnde ir werlde niht eren phlac
|
zer

werlde noch gein gote . . . Bl. i''" : . . . »daz ich dine hvlde beiage
i
vnd da
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bi ovch wol behage dem edehi tvrsten dvrch den ich
|
noch fvrbaz vvil arbeiten

mich
I

von dvringen den herren min» . . . Schl. Bl. 2"'': »was abram der

reine man
|
mit den sinen fvr er dan

j

gein betel vf daz velt
|
da er vf slvc sin

gezelt
I

. . . der gvte man . . .».

Vgl. Jacobs u. Ukert, Ihitr. c. alten Litt., 2 (1836), S. 233 f.; Germanist. Stud.

Suppl. z. Germania), 2 (1872', S. 161; Zs. f. d. Ph., 9, S. 445; Ehrismann, V. 4011—4018.

e. Anf. : »geschach
|
ze noe vnser herre do sprach

|
ichn wil nimmer mere

. . . erde so sere» . . . ScAL: »daz die werlt iwer werde vol iwer frvht sich alse

breiten so[l]».

Vgl. Ehrismanx, v. S45 ff.

Fragm. Germ. 7.

Chri.st-Herre Chronik, hochdeutsch.

14. Th. Perg. Die obere Hälfte eines Blattes, mit Kissen und I.öchern, die verso Seiie

abgerieben und gebräunt, etwa die Hälfte des urspr. Blattes abgeschnitten. Blaltgr. 19,4X28,8
cm. Die urspr. Breite des Blattes rund 33 cm. Höhe des beschriebenen Raumes 16 cm.,

Breite (= der urspr.) rund 24 cm. Zweispaltig; 15 Zeilen jeder Spalte erhalten. Die Versc
abgesetzt Der Anfangsbuchstabe jeder Verszeile ist rot durchstrichen. Oben in der Mitte
iler Seiten eine rote Uberschrift. Grosse kraftige Buchschrift.

Tn Pappumschlag.

Bis 1898 als Umsclilag benutzt von einem lateinischen Lehrbuch der Physiologie, Hs.
1> 422, aus der Hallenbergschen Sammlung. Von einer Aufschrift ist noch zu lescn ,Fysiol[ ]'.

Vgl. Fragm. Gerni. 6.

Inhalt: Stiicke aus Genesis.

An der recto-Seite des Blattes steht oben »Liber», verso »Genesis». Der Verf. nennt am
.\nfang als seine Quellen »di schrift» und »Eusebius'. Vgl. Ehrismann, Ktid. v. Ems Wclt-

chronik, S. V.

Anf. redo": »Xoch lacedomie Troya noch macedonie
|

Tyscan noch
romesch riche . . . Hatten hoheren gewalt

|
Danne babylonie hatte do

]
Du

seit vns di schrift also
|
Vnde vns schribit eusebius

1
Daz in der zit do ninus

Di chron in babylonie truc
|
Der lute suntliche vnvuc

|

Was groz . . .
i

Siene

hatten ere recht noch zucht». Anf. redo'': »Mit den lichteren dingen
|

iMochte

man sie wol betwingen
{
wan allir wandil an en lac

|

Vnde ir lebin nicht eren

phlac
I

Zu der werlde noch gein g[ot]e» ... Anf. nerso": »Noc[h] [vjiende wer-

den todes sat
|

Bu[ ]n mut wille stat» . . . Anf. verso'' : »Dar vmme liz ine di

vrouwe
I

Nie kornen an der lute schowe» . . . Sclil.: »In kuniges wirden sunder

spöt
I

Wart he mit eren geerit vil eren an en gekerit
[

Nach [ho]hem kunige[s rad.':]

site
I

Hi dailte(r) im tumpheit mite
j
Daz er (Ubergeschr.) imme geualde [ ]».

Vgl. Fragm. Germ. 6. : c + il.

Fragm. Germ. 8.

Pa.ssional, hochdeut.sch.

14. Jh. Perg. I Doppelbl. das äusserste einer Lage, gebräunt und beschnitten, docli nur
an 2 Stellen, unten, mit Beeinträchtigung der .Schrift, im ganzen gut leserlich. Blattgr.

24,4X21.5 cm., Schriftsp. 2I,6Xi6 cm. Drei Spalten, 50 Zeilen. Die Verse sind abgesetzt.

wenn der Kaum nicht ausreicht, geht der Schreiber aber auf die nächste Zeile tiber. ISfi

Abschnilten blaue eder rote Initialen. Deutliche, etwas gedrängte Buchschrift.
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In Pappuinschlag.

Hat offenbar als Lmschlag gedienl von einem Kuch von Chr. Wagenseil. Rilckenauf-

schrift noch zu lesen : .Wagenseil' darunter ,Bock'.

Vgl. Das Passional. Eine Legendefisammlung dis IJ. Jh.. hsg. \. K. KÖPKE (Bibliothek

der ges. dtsch. National-Lit., Bd 32 (1852)).

Iiiluili: KÖPKE, S. 609: 88—616: 14.

Anf. Bl. /'". »Nv quam vf in ein suche scharf
|
di in dar nieder dructe* . . .

Schl. Bl. 2''": »An mir nach sines todes zit
|

di rede niir vrkunde git».

Fragm. Germ. 9.

Gereimte schw ankhafte No velie, Wortwechsel zwischen »vrowe»

uncl maghet^, niederdeutsch mit hd. Beimischungen.

14. Jh. Perg. 2 zusainmengehörende Teile eines Doppelblattes, fleckig, mit Textbeschädi-

gungen beschnitten. Grösse der zusainniengefilgten Bil.: Bl. i. 17,8X21 cm., Bl. 2. 17,5X
16,5 cm. Zweispaltig; 25 Zeilen jeder Spalte erhållen. Verse abgesetzt. Die Anfangsbuch-
staben der Verszeilen rot gestrichelt. Buchschrift mit einzelnen kursiven Ziigen.

In Pappumschlag.

Aus der Inkunabel 31:19 = Nicolaus [de Tudeschis] Panormitanus, (luaestiones et disputa-

tiones (Lyon: I. -Siber, 1500}. COLLIJN, (^/•/s. Ilii.

Zu den volkstitmlichen novellistischen Gedichten verwandter Art vgl. V. II. v. der Hagen,
Gisamnttabentaier, i—3 (1850) imd A. v. Keller, Eizähhttigeri aus aitdeutscse» IIa?idschrif'

len (Bibi. d. litterär. Ver. in .Stuttgart. Bd 35. 1855), S. 222: ,Ain spruch von aincr frawen

vnd ir mayd. nie sy mit ainander kriegenn. (1524V.

Anf. Bl. /'".• Vor winde nimmer mcre
I
Des mochstu dich vor sinnen

Scaden mach man wol vor winnen
|

Wer auer sin ere vor luset
1

Dat wirt alsn

vor gruset... Die maghe spricht vrowe saghet an ' Wat scaden hab ich lu

ghetan
|
Die vrowe spricht du heuest mi to broken

|

Dar ioh inne scolde koken» . . .

Schl. Bl. 2'*: >''Ir stan hir vnde bellen Aise ein alt rode . . . Nein vrowe

nein
j

. . . Scolde gy dar vmme to bersten i Vnde to allén stucken to breken
|

An alrest wil ich spreken die wurhcit de ich weit>\

Fragm. Germ. 10.

Zwei Gedichte, hochdeutsch.

In einem deutschen Perg.-Briefe vom Jahre 1422, ausgestelll \'on mehreren Klosterbriidern

im Kloster »czu der heyligen dryualdycheid» in Danzig, stehen am unteren Rande zwei Stro-

phen in abgesetzten Versen. Die Schrift, von einer Hand des 15. 16. Jh., ist bei der zweiten

Strophe stellenweisc ganz abgerieben.

In Pappumschlag.
Ilerkunft mibekannt.

hlhaIt:

1.: "Do man slug ritter ane liarth \'nnd weyede prister vngelarth
|
Vnnd .1

kosz amptes leuthe von boser arth
j

Syder hot sich dy werlt \orkarth».

2.: »[ich] gruse euch juncfraw yn der spitcze [:] Ich wolde daz ich were

eyne stegelitcze
|
vnnd du [ ] fogel hausz

|

So floge meyn fugelein do yn

vnnd ausz
[

. Alle dy das von mir begerende seyn dy ' Sprechen mit mir mit

Innikevt Amen .



PAUL GRIJS

UPPSALAS FÖRSTE BOKTRYCKARE
1510— 1519

Av ISAK COLLIJN

Arkebiskop Jakob Ulfsson, den nitiske befrämjaren av

vetenskap och konst vid medeltidens slut i Sverige, Upp-
L sala universitets grundläggare, har även spelat en bety-

delsefull roll vid boktryckarkonstens införande i vårt land och

första utövande här. Det var säkerligen på hans kallelse, som ly-

beckaren Johann Snell, den förste i vårt land verksamme bok-

tryckaren, år 1483 infann sig i Stockholm för att här trycka ett

missale för Uppsala ärkestift. Icke heller för Bartholomaeus
Ghotans verksamhet i Stockholm (1486—87) har Jakob Ulfsson

varit främmande: Manuale Upsalense och Psalterium Upsalense

torde hava utförts på hans beställning för att fylla ärkestiftets

behov av tryckta gudstjänstböcker. Johann Fabri (1495

—

96) arbetade direkt på uppdrag av ärkebiskopen och domkapitlet

genom att trycka ett breviarium för ärkestiftet (fullbordat av

hans änka år 1496). Från Fabris tryckeri utgick också vår första

på svenska tryckta bok, nämligen Gersons lilla skrift Aff dvä-

fvvlsens frästilse (1495); också den torde ha utgivits på föran-

staltande av Uppsala domkapitel. Den är översatt av kaniken

Ericus Nicolai på uppdrag av ärkebiskopen, till vilken den de-

dicerats av översättaren. Även för anskaffandet av en ny upp-

laga av Uppsalamissalet har ärkebiskop Jakob sörjt. Hans
och domkapitlets kontrakt den 23 febr. 1508 med Peter Hasse

som företrädare för liibeckfirman Heinrich Vrossel liksom den-

nes förbindelse rörande tryckningen av den nya upplagan finnas

7 — =c:-4i.
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bevarade i Riksarkivet. Denna kom emellertid aldrig att ut-

föras i Liibeck, utan först år 1513 färdigtrycktes i Basel hos Jakob

Wolff von Pforzheim den andra upplagan av Missale Upsalense,

»jussu gratiosissimi domini, domini Jacobi vlphonis: dei et apo-

stolice sedis gratia archiepiscopi Vpsalensis». Det är likaså ärke-

biskop Jakob Ulfsson, som förtjänsten tillkommer att i sin

stiftstad hava upprättat det första trj^ckeriet, som här år 1510

började sin verksamhet under ledning av en infödd svensk man,

Paul Grijs. Det är detta tryckeri, som här skall göras till

föremål för en kortfattad undersökning, vilken bl. a. även skall

omfatta några nyfunna fragment av hittills okända tryck, som

nu med säkerhet kunna föras till denna Uppsalapress.

Paul Grijs torde att döma såväl av hans svenska namn som

av de småskrifter på svenska, som lämnat hans press, hava varit,

så vitt vi nu känna, den förste svensk, som i vårt land utövat

boktryckeriverksamhet. Såväl Johann Snell som Bartholo-

maeus Ghotan, våra svenska prototypografer, voro från Liibeck,

och Johann Fabri, försvenskat Smedh, är sannolikt identisk

med den lybske bokföraren Johannes Smut.' Om den Sigfrid,

som synes hava förestått kartusianernas tryckeri i Mariefreds

kloster, varit svensk eller tysk, kan icke avgöras, då de till honom
riktade raderna rörande korrekturet på Alanus de Rupe, Psal-

terium b. Mariae virginis (1498), som avslöjat hans namn, äro

skrivna på latin.- Men då de första munkar av denna orden, som

inkommo till Sverige i början av 1490-talet, voro från Rostock,

en i de älsta boktryckeriannalerna berömd stad, torde han

säkerligen vara att söka bland dessa.

Om Paul (Paulus, Pavvel) Grijs' verksamhet äga vi emeller-

tid inga andra underrättelser än dem, som stå att finna i slut-

skrifterna till de arbeten, som han under åren 15 10—19 tryckte

i Uppsala. Antagligen har han fått sin utbildning i Gutenbergs

konst hos någon av de nyss nämnda tyska boktryckare, som voro

verksamma i Stockholm på 1400-talets slut. Det är icke ute-

' Fr. Bruns, Lebensnachrichten iiber Liibecker Drucker des ij. Jahrh. (NTBB,

1915), s. 25g, not 21.

" CoLLijN, Bibliografiska ströftåg i Finland. Ryssland och Polen (1912), s. 35 f.
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slutet, att han är en av de »magistri artis impressorie», som
efter Johann Fabris död hjälpte dennes änka Anna att avsluta

tryckningen av Uppsalabreviariet år 1496. Av slutskrifterna

i hans egna arbeten framgår, att han var borgare i Uppsala.

I den år 1514 tryckta svenska översättningen av Gersons Ars

moriendi kallar han sig nämligen »boketrykkiare ok borghare v
Upsala». I en annan skrift av Gerson, Expositio super septem

psalmos poenitentiales, tryckt år 15 15, titulerar han sig likaledes

»civis» i Uppsala samt säger sig vara »in arte impressoria optime

expertus». I den samma år tryckta donaten använder han be-

nämningen »artis impressorie librarius», vilket kan tyda på att han

i likhet med den tidens boktryckare också idkat bokhandel.

Endast ett skriftligt vittnesbörd om Paul Grijs' verksamhet

har bevarats till vår tid, nämligen i en i Uppsala universitets-

Fig. I. Paul Grijs' autograf.

bibliotek befintlig inkunabel. Ett exemplar av den hos Konrad

Kachelofen i Leipzig omkring år 1490 tryckta skriften Inter-

pretationes somniorum Danielis' har på titelsidan ägarebeteck-

ningen 'liber pauli gris impressoris', upprepad på samma
sida ännu två gånger med något olika skrift. Med samma bläck

står också nedtill skrivet med runor: 'Paulo pertinet liber'

^

(fig. i). Denna anteckning är intressant även därför att den visar,

att boktryckaren Paul Grijs var runkunnig.

Ärkebiskop Jakob Ulfssons nära förbindelse med Grijs'

tryckeri framgår bl. a. därav, att flera av de hithörande skrif-

terna på titelbladet eller i slutet uppvisa ett enkelt träsnitt med
ärkebiskopens vapen, en fvrdelad sköld med i fälten i och 4 ett

grekiskt kors, i fälten 2 och 3 en örnfot (fig. 2). I slutskriften

' Upps. ink. 467: 2. Förut i samlingsbandet 6i: 204, nu 35'': 153.

' CoLLijN, En autograf av Paul Grijs. {1: .\Ilm. sv. boktr.-fören:ns meddel.,

1907: I.) — Uppland, ntg. av K. Humanist, vet.-samf. i Uppsala, Bd 2 (iqo8), s. 490.
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till det år 1510 tryckta latinska psalteriet (fig. 3), det första

daterade tryckalster som lämnade Grijs' press och det till omfånget

största, som han kom att utföra, säges detta vara utfört »Re-

uerendissimo in christo patre et Domino domino Jacobo Regni

Saietriura DauiD bette cottecfmti

;cumQntipl|ont$i)7mtti$m öebi

^w lem i£t umburoam rptulwi

i.^^5n quitiuö contiitetut Gogulojura

pfalmorum (entue* S^^ auiUuöi pfalnti qu?

obfcuri tiwt facilt^ iittelltsi non poOuttt* ? di

Huiliuo ato Icgentibuö pmimt.^^tmQinf
5u(fmu$ De lauöe pfairao? ? öe mtntt eorfi

öem*cuiu$ ötrtutts Cttt& (iuom$m tjonto

otioebeatmoranieucntu gn ptofpcrtö tt

aöuetC$

gmpzeaura Stptalte ^tt bomo cLTetterabilt*

patriö öfti öottom BaualDi QrcljiDtacfjoiti

ibiöem per paulimt g;cij$ anito Oiti fti^l^,%*

^50 octaua Diötatioiti$ made : Soh Oea

Ilau9 et gloria pec tttftntfa Cec^orum (ecuiat

Kig.

Suecie primatum et Upsalensis ecclesie presulatum felicissime

gubernante». Ärkebiskopen har säkerligen själv biträtt vid

redigeringen av detta psalterium, som var avsett för gudstjänst-

bruk inom ärkestiftet, liksom han också hos Grijs lät trycka

herdabrev och synodalcirkulär. Om den nyssnämnda över-
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sättningen till svenska av Gersons Ars moriendi upplyser lika-

ledes slutskriften, att den verkställts av Ericus Nicolai, scholasti-

cus i Uppsala, på anmodan av ärkebiskopen, som sedan befallt

Paul Grijs att trycka skriften. Man torde härav kunna draga

den slutsatsen, att tryckeriet varit Uppsala domkapitels egendom

och att Grijs innehaft ärkebiskopligt privilegium — kolophonen

till psalteriet 1510 slutar också med orden »Cum jM-iuilegijs» —

plicitpfö^

tenumoamfi^

oim bette cottectfiCfi

finotatdtte aD ttuemltbetpW
tttli qua intfttotte Ut pfalra^tje legf

$tid 1 quatr eiponenöuö ^mpGititt 2^p(ahe

Qttito faiuttöitf ö i-ReueréoitftitJO

in ipo pr? 1 ©fio öfio 'gacoba

fiegnigueaep^iinatn

£t Mpfölefi eccleffe

ptulata eelictOime

gubetrttattfc

Cnpjiuilc

Fig. 3. Psaltcriuni kitinuin 1510. .Slutskriften.

att här ombesörja tryckningen. Ett eller annat verk har han

kanske tryckt för egen räkning, såsom det år 15 15 »impensis

honesti \dri Pauli Grijs» fullbordade donattrycket, och det är

möjligen av denna anledning, som han till sitt namn fogat den

nyssnämnda ovanliga titeln »artis impressorie librarius».

Att domkapitlet varit ägare till tryckeriet torde också framgå

därav, att detsamma var installerat i ett domkyrkan tillhörigt

hus. På titelbladet till psalteriet 1510 heter det nämligen »Im-

pressum Upsalie In domo Uenerabilis patris domini doctoris
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Raualdi Archidiaconi ibidem», alltså i ärkedjäknen doktor

Ragvaldus Ingemundis hus. Denne var en av Uppsala

domkapitels mest framstående medlemmar under Jakob Ulfs-

sons archiepiskopat.^ Aren 1471—81 vistades han i Rom, där

han bodde i Birgittahospitalet, såsom ärkebiskopens sekrete-

rare och prokurator vid den påvliga kurian. Här hade han bl. a.

att tillvarataga två så viktiga svenska intressen som Katerina

Ulfsdotters kanonisation och grundandet av ett studium generalc

i Uppsala. Hans bemödanden i denna senare angelägenhet

kröntes med fullständig framgång, i det att påven Sixtus I\'

redan den 27 febr. 1477 utfärdade den i Sverige så åtrådda stif- I

telseurkund, varigenom Uppsala universitet grundlades. Sin

vistelse i Italien använde Ragvaldus även till egna studier, bl. a.

i Bologna. Det torde vara här som lian i slutet av 1470-talet

förvärvade decretorum doktorsgraden. Ar 1479 hade han er-

hållit archidiakonatet i Uppsala. Han blev sedermera riksråd,

i vilken egenskap han namnes ännu 1513. Av Ragvaldus Inge- I

mundis litterära verksamhet finnes en återstod i Linköpings- J

handskriften J 73, som bl. a. innehåller en av honom till latin

verkställd översättning av Magnus Erikssons allmänna landslag.

Enligt Messenius, som år 1614 befordrade Ragvaldus' översätt-

ning tiU trycket under titel 'Leges sveconim gothorumque per

doctorem Racvaldum Ingemundi ecclesie archidiaconum Vbsa-

lensis . . . latinitate primum donatse', har densamma utförts år

1481. Linköpingshandskriften är även ur andra synpunkter

av största intresse, särskilt genom band och proveniens, och läm-

nar också genom ett i pärmarna förvarat ettbladstryck ett vik-

tigt bidrag till kännedomen om proveniensen av det illustra-

tionsmaterial, som Grijs använde i sina tryck. Jag återkommei"

därför nedan till denna handskrift.

Om det hus, som Ragvaldus Ingemundi bebodde i Uppsala

och där också det Grijs'ska tryckeriet var inhyst, äga \i. närmare

kännedom genom ett i Riksarkivet bevarat pergamentsbre\-,

daterat den 30 sept. 1492. Det är samma hus »nordan vppa

' Om Ragvaldus Ingemundi kan liänvisas till G. C.\rlssox, Hemming Gadh

(1915). s. 16—19.
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kirkiogardhen», som väpnaren Lasse Olafson på livstid tillbytt

sig av domkyrkan mot ett gods i Laggahärad socken, men som

doktor Ragvald återköpt för 50 mark. Då huset var »nidher-

felhvk oc behöffde biggias», skänktes det av ärkebiskopen och

domkapitlet till ärkedjäknen på livstid »ath biggia och bruka

thet medh alle tillaagher som ther tilliggia meldhan badha mwrana
som doctor Mattis dekenen haffwer bycth pa then ena och syzlo-

mannen pa then andre sydhona». Efter hans död skulle det åter

tillfalla domkyrkan. Ragvaldus Ingemundi dog den 19 mars

1515, och i det strax härefter från Grijs' tryckeri den 30 april

utgi\'na donattrycket säges tryckeriet vara installerat »in Edibus

prefate {o: Upsalensis) metropohs», icke in edibus Ragvaldi.

Ragvaldus Ingemundi torde väl närmast ha fungerat som någon

slags »inspector typographiae et bibliopolii» åt domkapitlet under

de första åren av tryckeriets tillvaro. Som titelträsnitt till

Gersons skrift, Expositio super septem psalmos poenitentiales,

tryckt av Grijs den 17 okt. 1515, förekommer en bild av den

s. k. madonnan i solen, stående på månskäran och med Kristus-

barnet i armarna. Det är samma bild, som utgör huvudbe-

ståndsdelen i Ragvaldus Ingemundis sigill.^ Det nämnda trä-

snittet får därför kanske betraktas som hans tryckemblem,

ehuru det första gången återfinnes i ett kort efter hans död

utfört tryck.

De typografiska resurser, över vilka det av Grijs ledda tryc-

keriet förfogat, ha helt säkert varit ganska obetydliga. Detta

framgår bl. a. av de föga omfångsrika tryck, som utgått från

denna press, samt av den omständigheten, att tryckeriet icke kom
i betraktande vid beställningen av den nya upplagan av Upp-

sala-missalet. Med undantag för psalteriet 1510, som är en volym

om 120 blad i kvart, och, såsom redan nämnts, det största av

Grijs utförda tryckarbetet, har han endast tryckt smärre skrifter,

alla i ett och samma kvartformat (vanligen ca. 14x19 cm.

med en tryckyta ca. 10x14,5 cm.), dels av teologiskt, dels av

^ Så sigillet på det s. 102 nämnda pärinbre\et den 30 sept. 1492. Sigillet är itu-

brutet, men omskriften kan läsas: S. R. IN'GEMVNDI ARCHIDIACONI VPSAL.
Se också slutvinjetten s. 127, tecknad efter sigill från 1483, 85 i Riksarkivet.
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grammatikaliskt innehåll, samt ett antal ettbladstryck. Bland

de teologiska skrifterna märkas fyra småskrifter på svenska,

den av Ericus Nicolai verkställda översättningen a\' Gersons

Ars moriendi 1514 (18 bl.), två legender, en om kardinal Man-

fred (3 bl.), den andra om den hel. Anna 1515 (6 bl.), samt psalmen

En rikir man (2 bl.), vidare Gersons Expositio super septem

psalmos poenitentiales på latin 1515 (46 bl.). Dessutom ha frag-

ment blivit funna av en hittills okänd upplaga av Horae beatae

virginis, en tidebok på latin för svenskt gudstjänstbruk. De

grammatikaliska arbetena utgöras av en Donat 1515 (ett full-

ständigt exemplar har troligen innehållit 48 bl.), Magnus Inge-

mari, Composita verborum 1519 (3b bl.) samt en nyfunnen

Remigius, Magister quae pars (fragm.). I förhållande till denna

rätt blygsamma produktion äro de ettbladstryck, som utförts

på Grijs' press, ganska talrika; ännu flera torde dock för alltid

ha gått förlorade för forskningen. De utgöras av herdabrev

och sjmodalcirkulär för ärkestiftet, delaktighetsbrev från johan-

niterklostret i Eskilstuna och helgeandshuset i Söderköping (i

flera varianter) samt avlatsbrev. Grijs' produktion synes ha

varit störst under år 15 15, från vilket år tre daterade tryck äro

kända, varjämte tre andra antagligen äro tryckta samtidigt

med dessa. Efter 1519 känner man intet daterat tryck av Grijs,

men två av de typer, som använts i hans verk, återfinnas ännu

så sent som år 1535 i ett detta år tryckt sj-Tiodalcirkulär för Ipp-

sala ärkestift.'

Med undantag för psaltaren, av vilket tryck väl ett dus-

sin exemplar bevarats till vår tid, äro övriga Grijstryck

stora sällsyntheter och de bevarade exemplaren oftast ofull-

ständiga; endast av Gersons båda skrifter äro flera exem-

plar kända, resten utgöres av unika tryck. Detsamma är för-

hållandet med ettbladstrycken, endast få ha bevarats i mer

än ett exemplar. Rikast på Grijstryck äro Kungl. Biblioteket

och Uppsala universitetsbibliotek. Det förra äger de tre unika

svenska trycken, legenderna om den hel. Anna och kardinal

Manfredus samt psalmen En rikir man, vilka ursprungligen

• Reprod. i NTBB, 1914, s. 176.
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suttit i ett gammalt i ett prästhus i Västergötland funnet samlings-

band, som sedan skänkts till Skara stifts- och läroverksbibliotek.'

Genom byte förvärvade Klemming år 1880 de dyrbara trycken till

Kungl. Biblioteket. I Uppsala universitetsbibliotek finnas de unika

exemplaren av donaten (def .) och Magnus Ingemaris Composita ver-

borum samt dessutom fullständiga exemplar av Gersons båda skrif-

ter; här finns också det största antalet av de bevarade ettblads-

trycken. Även i några av de större privatbiblioteken finnas tryck

av Paul Grijs, så i Skoklosters bibhotek och på Koberg.'- I det

förstnämnda biblioteket finnes ett originalband med psalteriet

1510 och Ars moriendi på svenska. Utom Sverige finnas exemplar

av de sistnämnda båda trycken i det Kongel. Bibliotek i Kö-

penhamn samt av psalteriet i Helsingfors universitetsbibliotek.

Vid en granskning av Grijs' typ- och illustrationsmaterial

blir det snart tydligt, att detsamma huvudsakligen utgöres av

äldre stil- och träsnittsförråd och att detta är hopbragt från

flera skilda håll. Det är särskilt två pressar, som efter sin upp-

lösning bidragit med material till Uppsala-tryckeriet, nämligen

Johann Snells tryckeri i Stockholm (1483—84) och det lilla

klostertryckeriet i Mariefred (1498). Snells verksamhet i Stock-

holm^ har knappast sträckt sig över de två åren 1483—84, var-

efter han återvänt till sin hemstad Liibeck, där en »mester Johann»
— med stor sannolikhet identisk med Johann Snell — kan visas

vara verksam som boktryckare och bokbindare ända till och

med år 1519. Vid sin avresa från Stockholm har Snell här kvar-

lämnat en del av sitt typförråd, kanske också sin press, vilka

' Samlingsbandet finnes beskrivet i Swenska Mercurius, årg. 1757, s. 167—73,

i LuTH, Catalog öfver Skara hongl. gymnasii bibliothek (1830), s. 592 f. samt i Car-
..ANDER, Svenska bibliotek o. ex-libris, uppL 2, del 2: i (1902), s. 316 f. De av Grijs

tryckta skrifterna ha suttit i följande ordning i bandet: Gerson, Expositio s. septem

psalmos poenitentiales 1515, -\rs moriendi på svenska 1514, Legenden om kardinal

Manfredus, Legenden om den hel. Anna 1515 samt psalmen En rikir man. Härefter

har följt ett def. ex. av Vita Katherine (Stockh. 1486), nu separat bundet. I slutet

av bandet sitta fortfarande 6 blad av Breviarium L^psalense (1496). L^pptäckaren

av bandet var borgmästaren i Mariestad Jon.\s Wollin (f 1779), som skänkte det

till Skara gymnasiebibliotek.
* De på Koberg befintliga trycken har jag ej varit i tillfälle att undersöka.
' Om Snell se min Katalog der Inkunabeln in der Kgl. Bibi. in Stockholm, T. II:

H. I. Johann Snell 148J—84 (1916). Citeras i det följande Stockh.
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utensilier så övertagits av Uppsalamissalets beställare, Uppsala

domkapitel, och senare kommit till användning i det av Grijs

ledda tryckeriet. Även av Bartholomaeus Ghotans typografiska

material anträffas rester i Grijstrycken. Dessa hava säkerligen

förvärvats av Johann Fabri, när Ghotan år 1492 upphörde med
sin boktryckeriverksamhet i Liibeck och över Stockholm och

Finland begav sig till Ryssland för att här införa boktryckar-

konsten, men i stället fann en våldsam död i detta land. Fabris

stilförråd har i sin tur år 1498 vandrat till Mariefred, med vars

kartusianermunkar Jakob Ulfsson underhöll de intimaste förbindel-

ser och hos vilka han på sin ålders dagar fann en tillflykt. Det är

därför icke svårt att förklara, att även härifrån tillskott till Upp-

salatryckeriets knappa stilförråd, särskilt en del initialer, kommit.

Grijs använder i sina tryck tre olika stilar av gotiskt snitt,

den ena gjuten på två olika kägelhöjder. Hans vanligaste bröd-

stil är den s. k. Dialogustypen (typ i)', uppkallad efter Johann

Snells den 20 dec. 1483 i Stockholm tryckta Dialogus creaturarum,

det enda tryck, vari denna typ förut kommit till användning.

Det är en stil, som har vissa likheter med nordtyska missaltyper

(rCl''' 20 rader = 128 mm.), men som av Grijs oaktat storleken

använts i både hans latinska och svenska tryck. I dessa se-

nare har alfabetet ökats ut med de speciellt svenska typerna

^ och ^. För å användes a eller aa. Till denna typ hör också

ett stort 6 mm. högt rubriktecken (rubrik i).

Som typ nr 2 uppträder hos Grijs en liten gotisk stil med Qy^,

gjuten på två olika kägelhöjder. Vid första påseende förefaller

det, som om vi här hade att göra med två olika, fast närbesläk-

tade stilar (jfr fig. 4—5). Den ursprungliga typen (2^), varav

20 rader mäta 85 mm., gör ett avgjort gammalt intryck med slitna

och defekta bokstäver och har hos Grijs först varit känd från Com-

posita verborum 1519, där den måst tillgripas, då den nygjutna,

skarpare stilen (2®) tydligen icke funnits i tillräcklig mängd för

sättningen av detta arbete. En närmare jämförelse mellan den

gamla typen och den nygjutna satsen, varav 20 rader mäta 94

' Typerna numreras här efter den ordning, vari de först uppträda i Grijs-tryc-

ken. Dialogustypens alfabet är reproducerat Stockh. II: i, s. 26.
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mm., visar dock, att en och samma typ här föreUgger; den kan

dessutom identifieras med den av Ghotan i Liibeck an\-ända ty-

pen g. Denna typ förekommer dock först mot slutet av Gho-

tans verksamhet och i ytterst ringa utsträckning; den har endast

påträffats i tre av hans tryck, nämhgen i en ettbladskalender för

år 1492', i några participationsbrev från Vadstena kloster år 1491"

(två olika formulär kända) samt på fol. lö*" i den stora Birgitta-upp-

2.1itmte0 pfalmorum*
cantarur timc funt vcrba Qiadas afjctirfe- £.um a peccatore

reciramr timc funr verba Ycniam orprecatirfe' tCum p:o ^e:#

fimctfe cjntarur rimc func ver ba anime oc firgjltcto at> ccum

cIamanrtS't£f qiiociinqj fe intenho canciiris conucrtit- mor
fe fenfiisbudigfcrtpnircaffccriimpfallcnriö confoimabir:

©rono in prcrcnri ranrum p:o rcmcMo pcccatorum cffunM'

tur pfalmorum autcm occanrario pcrpcriiam oc t laiiDcm et

gloriam fcttipitcmam amonllrar bcc a virte pfalmorum-:

Cfe)if!iii(Tuttur Iiber pfalmonim per rrcs quinqua^renaöt

qiiihustree (Tatuacriftiancrcligionis rigntficanrur:0.uo«

piimud cft mpcnircncta:rcainMi0 in iufiiciaitcrcwe in laiia

xiteetirne ^.110 drca prima quinquagena in pctiifcnaa:rci

in prafmo-flfjiferercme^ Öe^fcrminanir-Sccijö.! tn tnftr

cia fmitiir* fcj mpfarmonr?iferic02Öfä ef iuOici^Z^rcia

inUuixviteeterne:fc$in finc-EäUO^fe Onftl OC CCliS ibi

•Iticimr omniö fpiritue lauat cominum*:

Fig. 4. Psalterium latimim 1510. Bl. 4^.

lagan 1492.^ Hos Grijs visar typen en del smärre förändringar,

några minuskler såsom d med en ögla och h med neddragen andra

stapel hava utbytts mot enklare former. Till stilen hör också

ett litet rubriktecken (rubrik 2). Ehuru denna typ icke nu kan

på\'isas i något av Johann Fabris tryckalster, har den dock

sannolikt av honom införts till S\'erige.

' Se mina EUbladslryck fr. is.de årh., SamL i (igia), pL xiii.

" Ibid., pl. xxm; Klemming, Sveriges bibliografi, s. 44.

^ Veröffenilichungen der Gesellsch. f. Typenkunde des X\'. Jahrh., Taf. 19. Alfa-

betet reprod. Taf. 20. Citeras i det följande GfT.
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Ef150 tomtmm^m Cmnl allöciut)r tUo
SubmuaimcepentiDtraoéitob rogatmf
^cdDit eutnien$ ieecura fertut rtucmre

Slcma puUuiae etccefcit ac ^fueljitanee^cul^

Ét öc ftabuaare $aertu$ oicttuc inje

pecfecte^? umt pec pre pit aDöicieti sr atr

Qui fallit tiect«$ altquem drcumuenit ille

Zunc dccfmtnio cum circumöo loca muita
^cnlo cöponif pmacu con vt pucnfo tcftfquodi pmo icc ert gtJ-crri

.0Otf ilte pucit bäc rem-i^etiQitJcéo iix cd qo allctjiiorvr amrc^puc
nir arfiicil ^akf cöpomtur cii (B vt fBiKmon-iuuo vn. IBucni ena
cTattijtJtifo aö k fugif STcrcö cöpo.cu in vf tnvcMio.r-rt'p^ru>.vnöe

inticnifti gram apii? pliin £^to cöpo.cuj ob vt obucnio.{.obuio.vt

otd fiicruTJt pfgcifa fuD lUe obuctiif iQmnto cöpO' cä imetxt lufuc*

nio-i-rogo 0c;cto cöpo- cuni c vt cycnirc-i-ptingcvtB cuctiit midfc^t

Äcptiitio cöpotiif cii re vt rcucio^-itcrS vctnrc' vt ^^e rcucnit öe
pfiaOcfuo cöpo.ciun.p vtpucmoi^flntcuciiio.vt ]lU,puej\it ame
njiJgfm"tt1ono cöpi^nif cii pervt cucnio.t^^fvctc vcnio vt 36p9 per'

uftil t tn bucm5m ©ecimo c^pc».cu3 prcvt puctiio-ipire-vf puen:ft£

eum in toctrij 30nttcimo cöpo.cu? aPVt aoutfiio-f-afpropinqrc feu

at>ire vi? 2{L>iicniffi icnarabir i ttfi ttrt^iTica o:onc fflouetiiat r^rgnuj

©tioacimo cöponitur cnjcircu vi circuucnfo t eft cq'iiocuj^o jtt

quo? fjllo vracipio vtiXJarcnt riio nc5 porcrat Rarbcrina ctrcfiiicni

rc-i-acipcre fo'o fcat per loca mllra vaauri vt. fcoliircs inftabtle^

foIct circfii!cnir«7Ilofa vcnfo cu cöpo.eft ncur? exepti qiiatuorver*

:äctiuum vemo pat circutn pre con et antc /Cctcra DC vetiiorcma*,

rcbsmt ctrm patrc neutra

pitttt refub per aö in alaf con ob reero t^lvt

^''^'Öf traa pre poterio tot nocee ingtre nerfti

'^:no ti;-5 verfirutTtH-trärmiitare fn vcrfo fi-ecjn.vcrfiris? verfabiT"

vctt> ca.np;>,aDucrfc»r v<n-bu5 oqwncsM-ptnjriaril^ewerfare-i-rt!'

Fig. 5. Magnus Ingemari, Composita verborum 15 ig. Bl. 34''.

Den tredje typen (fig. 4, 6), i storlek mellan de båda nu be-

skrivna, men på samma kägel som 2^ (rtl^° 20 rader = 94 mm.),

har också haft sina egendomliga vandringar. Den förekommer

antagligen för första gången i den av Johann Snell i Odense år
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Fig. 7—8. Träsnittsinitialer.
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ÖOTBOBS öa s: H
f.

Fig. 9— 12. Lombardmajuskler.

1482 tryckta lilla skriften Caorsin, Obsidio Rhodiana\ efter \dl-

ken den uppkallats Caorsin-typen, samt i det samtidigt här

tryckta Odensebreviariet. Nära trettio år härefter anträffas

den så hos Paul Grijs i Uppsala. Den närmast till hands liggande

förklaringen till denna typvandring torde vara, att Snell med-

fört stilen till Stockholm år 1483 och att den sedan ingått i det

typförråd, som Uppsala domkapitel av honom övertog.

I Grijs' tryck förekomma såväl träsnittsinitialer som sådana

av metall, s. k. lombardmajuskler, i olika storlekar. De vanligaste

träsnittsinitialerna (här betecknade a) höra ursprungligen till

' BL i^ och alfabetet reproducerat GfT, Taf. 115. — Ett nyfunnet odaterat

tryck med Caorsintypen, Sermones vademecum, i Wolfenbiittel har ännu ej kunnat

undersökas.
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Ghotans alfabet h', som tidigast använts i hans liibecktryck

1484—85. Det är rikt utsirade bokstäver med dubbla konturer,

i svart mönster på vitt; de mäta ca. 22 mm. i höjd. I Ghotans

Stockholmstryck finnas de icke, men år 1498 dyka de upp i

den upplaga av Alanus de Rupe, Psalterium b. Mariae virginis,

som kartusianerna tryckte i Mariefreds klostertryckeri. Och

härifrån ha de på en eller annan väg förvärvats till Uppsala.

I Grijs' tryck förefalla de (fig. 7) dock ganska slitna och defekta

i jämförelse med stockarna från år 1484.

Från Alanus 1498 härstamma också de tre större träsnitts-

initialer C, E och S (b), som avbildats fig. 8. De äro samtliga

inskrivna i en kvadrat och mäta ca. 32x32 mm. C användes

ofta upp-och-nervänt som D. Dessa anfanger äro avgjort av

lybeckiskt snitt.

Lombardmajuskler finnas i fyra storlekar: c. 11—12 mm. i

höjd, med pärlor, vissa typer även med små vita kors i de tjocka

staplarna; d. ca. 8 mm. höga; e. 6 mm. höga och f. 4 mm. höga

(fig. 9— 12). Av dessa alfabet härstamma d och f från Gho-

tanskt typmateriaP och hava använts såväl av Johann ^'"abri

som i Mariefred. I Uppsala-trycJcen äro de liksom allt här an-

vänt initial-material illa slitna och skamfilade. De båda övriga

1^ - alfabeten c och e äro av samma snitt, något mera ut-

'^1 sirade än de båda Ghotan-majusklerna och till tiden

'^11 senare än dessa. Deras bristfälliga skick kan möj-

?^'^ ligen tyda på att de äro hemmagjorda. Ett enstaka

I från ett annat lombardalfabet finnes i legenden om kardinal

Manfredus; det är en rest av ett av lombardalfabeten i det gamla

Uppsalamissalet

.

Några större träsnitt förekomma även i Grijs' tryck, till

antalet dock endast tre. Liksom typmaterialet äro åtminstone

två av dessa importerade utifrån. I 1510 års psalterium före-

kommer bl. 84^' ett träsnitt (131 mm. högt och 90 mm. brett)

föreställande den yttersta domen. Senare har samma träsnitt

använts på titelbladet till Gersons Ars moriendi på svenska 1514

' Reprod. GfT. Taf. i8.

» Se GfT, Taf. 784 o. 17.
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5öl^anm$ setfon t^roora Ijtönotttan fhal

lÄca^^tUö^lennerahctljee
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Fig. 13. Gerson, Lärdom huru man skall lära dö 15 14. Titel,

(fig. 13). Detta träsnitt har ursprungligen haft en dubbel ram,

men den yttersta linjen är bortsliten på tre sidor, endast på den

högra finnes den delvis kvar. Första gången stocken till detta

träsnitt använts är i Ghotans plattyska liibecktryck Lycht der
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Seelen 1484', bl. i'^; sedan återkommer det i hans år 1485 tryckta

Speygel der doghede^ bl. 13'^.'' Det har senare förvärvats av Jo-

hann Fabri och förekommer i Breviarium Upsalense 1496, bl. 170''.*

Det har antagligen också funnits i den av Fabri året förut tryckta

skriften Aff dyäfwlsens frästilse, ty i det enda bevarade exem-

plaret av detta lilla tryck, som saknar första bladet, har detta

ersatts med en handritad, färglagd kopia av nämnda träsnitt.

Att ett träsnitt från Ghotans officin kom.mit till användning

i svenska tryck förefaller ju rätt naturligt då så mycket annat

av hans typografiska material hittat vägen hit. Men att också

Danzig lämnat bidrag till det svenska illustrationsmaterialet

har hittills icke varit känt. Så är dock fallet, ty det ovan s. 103

nämnda träsnitt, föreställande madonnan i solen med Kristus-

barnet, som förekommer bl. i^ i Gersons Expositio super septem

psalmos poenitentiales 1515 (fig. 14), härstammar från boktryc-

karen Martin Tretter, verksam i Danzig åren 1505—06. Jag

har ovan omnämnt den i Linköpings stiftsbibliotek förvarade

handskriften J 73^ som bl. a. innehåller Ragvaldus Ingemundis

översättning till latin av Magnus Erikssons allmänna landslag,

skriven med hand från år 1506. Denna codex är bunden i ett

brunt skinnband, i Ailket blindstämplar i form av rektangulära

plattor, 72 mm. höga och 50 mm. breda, med bilder av bl. a. de

tre nordiska nationalhelgonen Erik, Olof och Knut äro inpräs-

sade. I svenska bibliotek har jag funnit ett antal dylika band,

såsom prov på vilka jag här avbildar ett (fig. 15), tillhörigt Upp-

sala universitetsbibliotek. Jämte de nämnda stämplarna före-

komma två andra plattor med religiösa framställningar, den hel.

Gregorii mässa och jungfru Marie bebådelse, vidare två, med ruU-

stämplar framställda bordyrer, fyllda med fantastiska djur-

figurer och stiliserade växtornament. Jag skall på annat ställe

offentliggöra en utförligare undersökning över dessa band, som

torde vara utförda i Uppsala under 1500-talets andra decennium.

* COPINGER ii 3096. Ex. i UB (ink. 959).
" H.\iN 14952. Ex. i KB (ink. 990) och UB (ink. 1361).

' Reprod. GfT, Taf. 780: 2.

* Reprod. Klemming, s. 61.

* Beskriven av Stenbock, Strövtåg i Linköpings stiftsbibliotek (1918), s. 38 f.
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Det är icke osannolikt, att de bundits för Uppsala domkapitels

räkning — bilden av Sveriges skyddspatron kan tyda härpå —
och att de på ett eller annat sätt stå i förbindelse med Grijs'

verksamhet. I två dvlika band har jag nämligen fmmit frag-

Fig. 14. Cerson, Expositio super septeni psalmos poenitentiales 1515. Titelträsnitt.

ment av ett och samma hittills okända Remigius-tryck, som nu

kan bestämmas såsom utfört av Paul Grijs. Den nämnda Lin-

köpingshandskriften J 73 har år 1576 tillhört Hogenskildt Bielke,

som på främre pärmens insida gjort följande anteckning om dess

proveniens: »En fornämligh gameli book som Erkebiskop
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Jacob åth hafuer, bekommen y vpsala Anno etc.

[i 5] 76». År 1678 har den tillhört Sparwenfeldt och sedermera

varit i biskop Rhyzelius' ägo samt av dennes son, lagman Johan
Odencrants, skänkts till stiftsbiblioteket i Linköping. Huruvida

*

Fig. 15. Hand med stämplar av bl. a. lielgoncn Erik o. Olof.

Originalets storlek 135 X 180 mm.

den även en gång tillhört lagmannen Sigfrid Gahm, torde vara

osäkert. Visserligen finnes dennes ex-dono på ett av försatts-

bladen, men detta kan vara ditklistrat i senare tid. Huru mycket

tilltro anteckningen att handskriften en gång ägts av ärkebiskop

Jakob Ulfsson förtjänar, är icke lätt att säga. Möjligen är den

i så fall en gåva av Ragvaldus Ingemundi, som låtit binda en

(
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avskrift av sin översättning tillsammans med en samling kopior

av provins- och synodalstatuter för ärkestiftet jämte Upplands-

lagens kyrkobalk och k. Kristoffers landslag på svenska, "de

wfitt'mpit^i:^mtipsx offafo^octfbe

Fig. 16. Gerson, Lärdom huru maii skall lära du 1514. Sista sidan.

senare skrivna år 1503. Att den härstammar från Uppsala och

någon domkyrkan närstående person torde emellertid vara gan-

ska visst. Allt nog, i bandet till denna handskrift sitta inkhstrade
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två exemplar, ett i ^'ardera pärmen, av ett litet ettbladstryck,

madonnan i solen med Sixtus IV:s avlatsbön, tryckt i Danzig

av den nyss nämnde Martin Tretter år 1506.^ Den trästock,

som använts att avbilda madonnan, är absolut identisk — den

har att upp\dsa samma defekter — som den, med \dlken titel-

träsnittet i Gersons Expositio år 1515 trycktes i Uppsala. De
,

båda exemplaren av ettbladstrycket hava tydligen jämte andra
'•

bifogats träsnittet för att beställaren, väl Ragvaldus Ingemuudi,

samtidigt skulle erhålla avdrag av detsamma, alltså samma för-

farande som i modern tid tillämpas vid effektuering av kliché-

beställningar. Av bokbindaren, som på grund av vad ovan

framhållits ej torde vara att söka långt från tryckeriet, ha de båda

bladen sedan räddats från förgängelsen genom att inklistras i

pärmarna. Jag har redan förut anmärkt, att madonnan i solen

också är Ragvaldus Ingemundis emblem i hans sigill."

Ett tredje träsnitt förekommer på sista sidan av Gersons

Lära huru man skall lära dö 1514 (fig. 16). Det är 71x103 mm.
stort och föreställer en pilgrim med käpp och radband, till vil-

ken förebilden antagligen är hämtad från Gersons bild på titel-

bladet till någon gammal upplaga av hans Opera omnia, möj-

ligen Strassburgupplagan 1488, varav ett exemplar fanns i dom-

kyrkolibrariet.^ I motsats till de ovan beskrivna träsnitten
jj

förefaller detta vara nytt, med oskadade dubbla ytterränder.

På grund av det primitiva utförandet och det naiva framställ- •

ningssättet kan här möjligen föreligga ett i Sverige utfört trä- '

snitt, vilket då skulle vara ett av de älsta försöken hos oss inom
N

denna konstart. Det mer än enkla träsnitt, som föreställer
]

Jakob Ulfssons vapen, har naturligtvis utförts av en inhemsk konst-

när, och så synes också fallet A-ara med påven Leo X:s vapen,

som pryder ingressen till de Arcimboldska avlatsbreven 1518.

Det första tryckeriet i Uppsala har således av allt att döma
varit skäligen klent utrustat med typografiskt material. Det

torde icke heller hava förfogat över mer än en press, som var i
j

^ Beskrivet av mig i NTBB, 1919, s. 62—67. Se också reprod. där.

- Se slutvinjetten s. 127.

' QuENSELS handskrivna katalog(UB U 301), nr go—gi.
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stånd att på en gång trycka fyra sidor i kvartformat eller det

dubbla antalet i oktav. Det finnes också andra tecken, som tyda

på, att tryckeriet icke stått på höjden av sin tids konst, ehuru

ju boktrycket vid 1500-talets början i allmänhet karakteriseras

av en viss tillbakagång. Icke mindre än två av de Grijs'ska

slutskrifterna uppvisa oegentligheter i dateringen. Donaten är

sålunda daterad fredagen den sista april 15 15, men detta år

var den 30 april en måndag. Och Magnus Ingemaris Composita

verborum, Grijs' sista daterade tryck, har datum torsdagen den

8 april 1519; den 8 april inföll emellertid detta år på en fredag.

Klemming har i Sveriges bibliografi, som är och förblir ut-

gångspunkten för alla forskningar rörande vår älsta tryckta

litteratur, beskrivit de då kända tryckalster, som utgått från

Pauls Grijs' officin i Uppsala. Ett nytt bidrag till de här beskrivna

trycken erhölls genom domprosten H. Lundströms fynd av 15 13

års synodalcirkulär, beskrivet i Nord. tidskr. f. bok- och bibl.-

väsen 1914. Av Arcimboldus' avlatsbrev 1518 kände Klemming

endast det defekta exemplaret i Kungl. Biblioteket, som blivit

tillvarataget bland pergamentsomslagen i Kammararkivet. I

Riksarkivet ha nu anträffats två fullständiga, men sinsemellan

betydligt varierande exemplar, det ena på pergament, det andra på

papper. Härtill kan jag nu lägga fragment av två hittills okända

Grijstryck, vilkas tillvaro avslöjats av i gamla pärmar be\'arad

tryckmakulatur. En skildring av de närmare omständigheterna

rörandet fyndet av dessa fragment, som äro av intresse icke

minst ur rent boktryckeriteknisk synpunkt, är här på sin plats.

I Västerås stifts- och läroverksbibliotek finnes ett inkunabel-

band i liten folio, innehållande diverse skrifter av Felix Hem-
merlin, nämligen De nobilitate et rusticitate dialogus och Variae

oblectationis opuscula et tractatus, samtliga tryckta hos Johann

Priiss i Strassburg på 1490-talet.' Denna \'olym har troligen

tillhört det gamla domkyrkolibrariet i Västerås; den fanns här

vid biskop Johannes Rudbeckius' år 1619 verkställda inventering

av domkyrkan. Det är ett kraftigt band av solida träpärmar

' COLLIJN, Kalalog öfver Västerås läroverksbiblioteks inkunabler (1904), nr 66—67.

— H.MN *8426, 8425.
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Överdragna med brunt skinn, i vilket en blindstämpel förestäl-

lande en grip, är inpressad upprepade gånger (fig. 17). Denna

stämpel har förut påträffats på en grupp handskrifts-

band från 1480-talet, utförda i Stockholms francis-

kanerkloster på föranstaltande av gardianen därstä-

des Kanutus Johannis.' Dessa handskrifter förvaras

nu i Uppsala universitetsbibliotek under signa C 62,

604 och 627; i pärmarna till samtliga ha korrektur av det gamla

Uppsalamissalet anträffats. Inkunabelbandet i Västerås är alltså

även det bundet i Sverige och med all sannolikhet i Uppsala.

I mina studier över det älsta boktryckets historia i vårt land

har jag uppställt en på flera sannolikhetsskäl grundad hypotes,

att den förste boktryckaren i vårt land, Johann Snell, haft sin

press installerad i franciskanerklostret på Gråmunkeholmen i

förening med ett bokbinderi. I förehggande undersökning har

uppvisats, att rester av Snells tryckeri kommit till Uppsala och

att en betydlig del av hans typförråd återfinnes i de av Paul

Grijs här tryckta skrifterna. Det är därför icke osannolikt, att

också en del bokbinderimaterial medföljt till Uppsala, bland

annat denna blindstämpel. Att bandet verkligen är bundet i

Uppsala torde också framgå av den i pärmarna funna tryckma-

kulaturen. I vardera pärmen har nämligen suttit ena halvan

av ett mitt itu skuret folioark, som är tryckt på båda sidorna.

De båda halvorna passa fullständigt in i varandra; vattenmär-

ket utgöres av ett P med stjärna.

Det är ett mycket kompUcerat och ur teknisk synpunkt in-

tressant tryckark, som här föreligger och som väl närmast är att

betrakta som ett kasserat inställningsark. Ena sidan uppvisar

fyra kvartsidor av ett tryck, den andra sidan åter åtta sidor

oktav av ett annat tryck, men därjämte är ännu en form med
fvra kvartsidor av den förstnämnda skriften tryckt över de åtta

oktavsidorna (fig. 18). Oktavtrycket hör till en nu okänd upplaga

av en latinsk tidebok för svenskt gudstjänstbruk, Horae b. Mariae

virginis, kvarttrycket visar sig vara en likaledes hittills okänd

' CoLLijN, FraHcjskaneynas bibliotek på Grdmtinkeholmen i Stockholm med sär-

skild hänsyn till Kanutus Johannis' verksamhet. (NTBB, 1917, s. loi— 171.)
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upplaga av den lilla grammatikaliska skriften Remigius, Dominus

quae pars, jämte en del grammatikaliska regler och utläggningar.

En typologisk undersökning ger till resultat, att båda dessa tryck

äro utförda av Paul Grijs i Uppsala.

Fig. 17. InUunabelbandet 66—67 i Västerås stifts- och läroxerksbibliotek.

Originalets storlek 195 X 290 mm.

Med den dubbeltryckta sidan torde det förhålla sig på föl-

jande sätt. De åtta sidorna av Horae synas ha varit tryckta

först eller egentligen endast avdragna i pressen, ty trycket är

synnerligen matt och tryckfärgen svagt brunaktig. De åtta si-

dorna utgöra sekundaformen av arket c och äro placerade på



^ ..v

JSf*

'KS***

t^iiimlSrcBmom^t ^^^k^ #ö»P

aoi'«rvv3oqurt£irmtkr'qiuocfinmj0ilbalc)a5:ri|xiv>»ic^

ta3 vjtf quia Pilbeniirtjr« wi piolacöc x<v per ipm ftt frmw«
vijo vfa pr»bwd.TK;ei^ t»tlörta nflerai» vPa unitrfriaÄa vt;»

_ >iftlÖfiöo<ri|Sfflam|<©»*a}wér

-^ r>> S ^ ^ rc ?^ J$ ,-*.

"" i;? ti ^ « o
^' ^ r» Ä^^ Ä
<i> • n> ^. -vFV* s«

Fig. 1 8. Diibbeltryck a\- Horae b. Mariae virginis och Remigius.
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följande sätt: och . S. 3 är signerad cij, s. 7 ciiij,

s. II cvj och s. 15 cviij. I ett vanhgt i6-sidigt ark är utskjut-

ningen . och . Förehggande form synes hava varit

delad i två halvor, inslutade i två olika ramar. Vid inläggningen

i pressen ha dessa formar placerats oriktigt, så att den högra

i^c5uttftrtDoD0öi

Icäfum^CcutoCoiati

gua ttolfcatiuitaäöe^/tucciicét

ttt(er gétt$ magmficöint On$ fa^

cete ttobifcö: facrt fum^ Ccut lefa^

tc5 * (Töutrtete Dite capäuitato
itotfcätöcut t02ré$ in auCfco-CJut

itmmt i« lac(jrpmt$nn epUati ^

onemmt£mtt^Mt ? fltbant:

mit^te^ femina fua*27entenft5;«

autem rmmt cum tpltationc

po:(anfe$ manipuio$ fuo$*(5lö

tiapatri^Sicw^ fipralm^*

F\g. 19. Horae b. Mariae virgrinis 1525. Bl. 36''.

bytt plats med den vänstra. Arket har så kasserats och kommit

att användas vid ännu ett provtryck, första arket av den lilla

Remigius-skriften

.

Horae-fragmenten äro utförda med Dialogus-typen sådan den

uppträder hos Paul Grijs. Som anfanger förekomma A, C (an-

vänt som D), I, L, R av det största lombardalfabetet (c). Inne-

hållet på de åtta sidorna överensstämmer med den latinska
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tidebok, som Georg Richolff tryckte i Uppsala år 1525', lika-

ledes med Dialogus-typen, ehuru densamma nu är uppblandad

med andra typer, bland vilka särskilt ett franskt majuskel-M

tilldrager sig uppmärksamheten. Men satsen är helt olika,

så att exempelvis bl. cit" i den nyfunna upplagan motsvarar bviij^

r. 4—bviijb r. 4 i den Richolffska upplagan. Fig. ig avbildas

den sida (bl. 36^) i 1525 års upplaga, vars innehåll motsvarar

bl. cvjä i den nyfunna (se fig. 18). Denna har också 15 rader

på sidan, under det att den av Richolff tryckta har 16. Den

text, som finnes på de åtta nyfunna sidorna, motsvarar följande

ställen i 1525 års upplaga: bl. 32» r. 4—33^ r. i, 34^ r. 4—34''

r. 16, 35I' r. 16—361^ r. 15 och 38^ r. i—39^ r. 3, innehållande

psalmerna 120—123, 125, 128 med tillhörande böner och hymner.

Så länge endast detta fragment av Horae blivit framdraget,

är det omöjligt att med större bestämdhet uttala sig om detta

tryck, liksom det överhuvud taget kan vara ovisst, om det kom-

mit till utförande. Då det funna fragmentet dock visar, att

sättningen fortskridit till att omfatta åtminstone tre ark, finnes

det all anledning att förmoda, att boken en gång förelegat färdig

och att 1525 års upplaga är ett omtr3^ck av denna äldre. Tiden

för tryckningen torde ungefär sammanfalla med det lilla Re-

migiustryckets datering, som jag nu skall undersöka.

Som redan nämnts, har det kasserade avtrycket av c-arkets

sekundaform av Horae blivit använt ännu en gång, nämligen vid

inställningen av första arket till ett hittills okänt tryck av Paul

Grijs, Remigius, Dominus eller som början här lyder Magister

quae pars (fig. 20). Även detta avdrag är otydligt, till en del

beroende på förslitna typer, men också på en ojämn, illa pålagd

trycksvärta. Av de fyra bladen, som bilda detta ark, är det

första signerat Aj, det tredje A3. Av dessa ha sidorna Aii^, A2*,

A;^^ och A4a (= sekundaformen) kommit att avtryckas på de

åtta sidorna av Horae. Den i Remigius använda stilen är Grijs'

typ 2^, som på denna kägelhöj d endast förekommer i hans sista

tryck, Magnus Ingemari, Composita verborum 151g. Som an-

fanger ha bokstäver ur träsnittsalfabetet a och de små lombard-

' KlEMMING, S. 147 I4CJ.
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majusklerna f, vilka båda alfabet liksom texttypen ursprung-

ligen hava tillhört Ghotans liibeckmaterial, i rätt stor utsträck-

ning kommit till användning.

' ^^ mncjc(Bnjnria5dJqlirarc.tpa Ylcömuni/^ömé

;||fi\)Cjo tft icPin pafltanö -pajloia öi8 cJYmcuiq; (Biec

t^/ ro^ co:po? ku rev .tf^^S vil föniiincj oiftabiiir q
ittl jj^Ucatc Momc vnccöuirura nowmicfiuc a ncci*

^=^^^*^ii ont eo qö no? Yocabulo fuone fixo^niras r o
tae faiit rifi ctfi nomcn icicris (ognicio kv pcrif iCuuie qlirariB.

flfl3<llarmc.c|re.q: mulfo? cömunc c nani:alitcr iCur fuirur iKrii"

ralifcr ao ctifcrcncc j ,fpc>v "''•"' Q '^^'u fcmunia fifltic Qt.mlirae

q&c iitnoicaprtcucoofptKaiiDi Ytiii vlpUira cj: viiamftifoopnc

EHftioiiic itjt ^ipain 7 cömuiié q'tifati j :fl' a cjlirao fR apnruoo no
mitiäot viiaj rcin oifcrcraj eji" Yiia mniniciéciCöimiuis vf afpdla*

tma qlitJB -cft opticm» afpcll^nCH plura ev vna mftiniciöo "^ctx^

cui' q irarie-fjre qiiazetqj vm^ foli^ nt puatä iBflauciaj di quad'

taw li(>nmcaf éiuahras vnct rtcirur -a qli eo quoD qualc lir illuö

itomm qiioD aiiiOfift:ar.|pum vcl aflrcllatmuni j£ff mobilc \d
tvC'ri5|fi,ti)5^VFquianö moucf Kgtnerempniie iltob\eitf\K*

itm q-^icxiäcriccria Yolnrljjc coia-nia -q iccm gcn^ ciinaj nijnjinij

eunä cafw5fR«ipit ppaiacföcj iHC'qVc-qma nö rccipir augmcnruj

ncf pantor cxcr«?iaim tn fuafigtii^cacöc ncc tft anccttuuj £cpa
racio qm5 cft -reruj (imiliuTvcl Oiffnriliu m öliq .ffctarc collario

^n&ii9ppa:acöi0 qxfl-.fperae vocis figificanPi gltqJ^acciCcs

ttrcrmtTiaro incffe vil ifcran pzocreanMcr (fäliajtöcé^ Rfni*

ficanoi (D qö illa di auaincro inixtermmtc>i^\f\igue iiif cjoiie cö"

pijocöts •nomc ppRttm qo^ c q6 Rguifcaraliqtiaainns ortcrmi*

naro tneffé vrRnömé albue Itloiw ppititini giiisiR qnoD iccm

fictmÄcac CU5 angincro incrftnnmare -YriB noim n albio: THeiticn

fuprrlariui gmis cft qö icc nanificat di augthane ixtorwimro vi:

boc uomc albilTmug Opäjaao vn J>r -appaj^^noo KR a pfc"

rrnto q: rco inf fir i aliq -ffetatcofcnmW /Cm^ij^iur nia'fuhtit

qr<2-qinjpupiMifetiiia li«a?ö<JVH)tTa2nai!ajip3ononxn/iltffO

bic m nom nario : i^cmisqt ^ft m nofe • :ppf ap Dt^crnenöi ne
mafcitl ni wl femmtfii Ycl ncum wnrrifl vcl funilitr tt> ifi öKföi.
f>ii9 Pifamcnfihup cas /l^afoiliun g,€r^ qo fft ^ffeias Oif cthj^

M ma(c«liiium feroj ^xl fimiliWrio c» Mctionibue Pifccnicii->^/fn3

Fig. 20. Remigius, Magister quae pars. Bl. i^.

Av Remigius-trycket har jag kunnat framdraga ytterligare

fragment ur pärmarna till två volymer, som båda äro bundna i

de ovan beskrivna Uppsala-banden med stämplar av de nordiska
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skyddshelgonen Erik, Olof och Knut. Det ena äges av Kungl.

Biblioteket och utgöres av ett exemplar av Jacobus de Voragine,

Historia lombardica (Niirnberg: Anton Koberger 1501), en liten

folioupplaga, som i början av 1500-talet tillhört Strängnäs dom-

kyrka.' Närmast ryggen sutto i detta band pergamentsstrimlor

av sista bladet av ett mycket sällsynt Liibeckmissale, det av Stef-

fen Arndes år 1502 tryckta Missale ord. predicatorum.^ Över

fragmentet i främre pärmen hava fyra blad av arket B av Remi-

gius-trycket suttit klistrade. Av dessa blad är blott B2 fullstän-

digt, men de äro av intresse även därför att arkets sidor 2—3,

6—7, alltså sekundaformen, äro korrekturlästa.

Den andra ^'oIymen finnes i Uppsala universitetsbibliotek."

Det är en i Frankrike tryckt Expositio super Apocalypsin, etti

odaterat kvarttryck utan angivande av boktryckare, men medt

upplysningen på titelbladet, att den försälj es av Stephanus

Gueynard »prope sanctum Antonium». Gueynard var bokhand-

lare i Lyon i början av 1500-talet; av typer och träsnitt att döma
synes boken vara tryckt på 1510-talet. Volymen har tillhört

en Nicolaus Johannis Wastenensis och sedan konung Sigismunds

bibliotek. Den är bunden i mjuka skinnpärmar, varav den bakre

redan avbildats här fig. 15. Pärmarna voro fyllda med tryck-

makulatur, som på vissa ställen var synligt och kunde identi-

fieras med blad tillhörande Remigius-tryeket. Icke mindre än

sex blad, därav fyra fullständiga, ha lösts ur detta band, tyvärr

dock icke hörande till tryckets slut. De här tillvaratagna bladen

äro Aj + A4 (def.) i ett lägg, A3, Bj samt lägget B2 (def.) + B7.

På dessa blad hava rättelserna i det nyssnämnda korrekturarket

blivit iakttagna, om väl icke alla anmärkta defekta bokstäver

blivit ersatta med hela typer.

' Bandet har avbildats av Eichhorn, Bokbindare och bokband i Sverige till dr

ry20 (1888), s. 5. Av en upptill på bakre pärmen sittande kraftig märla att döma
har bandet varit catenatus.

- Weale, Bibliogr. litnrg. (Lond. 1886), s. 244.
^ Jag har min kollega O. Walde i Uppsala att tacka för att hava bragt denna

volym äter i min erinring, liksom jag här också till hovbokbindaren A. Hedberg
framför ett tack för det insiktsfulla och konsterfarna sätt, varpå han — med veder-

börligt tillstånd — avlägsnat de dyrbara fragmenten ur pärmarna.
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Här bör anmärkas, att den av Grijs år 1515 tryckta donaten

saknar arket d, vilket i stället är ersatt med en handskrift med
hand från 1500-talets början, som just innehåller den här före-

liggande Remigius-texten, Magister quae pars, vilken rätt betyd-

ligt avviker från andra av mig kända redaktioner. Den hand-

skrivna texten motsvarar bladen i—6, varefter följa några rader,

som förmodligen funnits på det tryckta, men nu felande bladet

7^. Handskriften slutar »Finis Remigii». Härefter följa tre sidor

under rubriken »Nomen et verbum volunt conformari», vilka

emellertid finnas tryckta från och med bl. ej i dpnaten. Antag-

ligen har det nu förlorade arket d i donaten innehållit just denna

Remigius-text, som senare blivit omtryckt separat jämte en del

grammatikaliska regler, till stor del i versform. Flera av dessa

versifierade regler återfinnas också i donatens senare del, men i

annan ordning och med utförliga kommentarer. Remigius-

handskriften följer icke troget den tryckta texten, här och där

ha ord och meningar överhoppats samt vissa ord utbvtts mot
andra. Den kan således icke vara manuskriptet till det nyfunna

trycket, men knyter otvivelaktigt detta samman med Grijs' för-

lagsverksamhet. Ur typografisk synpunkt bör Remigiustrycket

föras tillsammans med Composita verborum (jfr fig. 5), dock kan

tryckåret tills vidare endast angivas till mellan 1515 och 1519.
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etgfonaönecafuautagece aii^ö

aut pafi- aut neutrum Ggmftcansi

2.Terbo quotacciöut.fepttm.nue.

mdöu« ^iugaeö gen^nufrue figu^a tg$ tt p*

Tona .Quaiteas oerlJO;r ht quo f . in moöiö ef

itt fo:mi8: /HoDi nui funt.mDicafiu^ ot lego:

impatiuuö ot le^eoptafiu^öt Dtinä legtrem*

cJmttctm' Dt cum legam- infmifiu' oe Icgece,

impfonaiiö tit legitut*jFo:me oezljorum quof

funf'5fuor quepfecfa tJt lego-mttntatiua ut

lecturiti-frenuentatiua ot Icctito. mcl^oatiua

öt feruefco caiefco* Comusatiottes öerUo:fi

rtittrt (imt* tre$* nue-prima in a. fecunöa in t.

ttrcia in i* prima qut e(f- queintnöicatmo

moöo tpe prefentinumeto öngufari (ecunöa

ptrfona tttrbo actiuo et neutralt a p^otiuctaj

tjabetafinomcrtmam tram ö paaiuocJmuni

etöepontntt ante nomflimam öllabam ri».

Kte anto ama$< amor amari$.^tfuturu5itpd

eittCOem moöt in bo tt in bor Cllabam mittit.

tit anto amabo amor amabor . gecmttia que

ett^rtn^intnOtcatinomoDo tempore preCenti

Fig. 2 1. Donatiis cum puerorum regulis 1515. Bl. ^i>.
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I det följande lämnas en bibliografisk beskrivning i kronologisk

uppställning av nu bekanta tryck, som utgått från Paul Grijs' tryckeri

i Uppsala. De bibliografiska verk som citeras äro de kända arbetena

av J. O. Alnander, Historiola artis typographicae in Svecia, Diss.

Ups. 1722; E. M. Fant, Annales typographici seculi decimi sexti

in Svecia. P. i— 6. Suppl. I

—

IV. Diss. Ups. 1793— 1800;

G. E. Klemming, Sveriges bibliografi 1481— 1600. H. i— 4. Upps.

1889— 92; J.
H. ScHRöDER, Incunabula artis typographic^e in Svecia.

Progr. Upps. 1842; A. A. v. Stiernm.an, Tal om de lärda vetten-

skapers tilstånd i Svearike. Stockh. 1758.

1510.

1. Psalterium latinum feriatum secundum rubricam diocesis Upsa-

lensis.

Uppsala: Paul Grijs, 9 juli 1510. 4 .

120 hl. Sign. 14 a—ks A—D^ E-t . 2^—24 rader. Typer: i, 2B_j. Initia/er:

a. b, c, d, e. f. Rubriker : i , 2. 2 träsjiitt : vapensköld och yttersta doiiieii.

Bl. j": [P]i5alterium ^l^ui& bcne (•ojrcctum II cuni 2(ntipbonis z S">"i* "i ^cbt II

tis locis lEt quibufbum tvtulis. I! 3n quibti* fontitictur rmgulojum II pfalmorum

fciifits. . . . 3tcm ^(u^ II giiflinus ^e Uxube pfalmot^ Z be »iitutc coiTi II bciit . ...

;•. 72: 3mpjciTum llpfalic 3ii 6omo Uencrabilie
1
patris biii 6octou6 ^aualti

Qlrcbibiiicboni || ibiöcm Per Pauliiiii ttrije anno 6ni lH.b.p. ij 3n octaua rifltationis

maric: »Soli 6co II ttaus et ctlofia per infinita fccforuni fcfula. Därunder arke

biskop Jakob Uifssons vapensköld i träsnitt. Bl. /* tomt.

Bl. ;a sign. i: Utilitiucs pfalmorum. II C Bcatus 'Idigutlinus i4:pifcopu? *c lau6i'

bus et Dttlitatc
II pfiilnioruni fif bicit II

. . . Bl. ./* 3" Sominicis 6icbus Per e|lafem

3nuitato II
. Bl. s'^ sign. a\. Pfalm' t>nus in quo notatur pceiTns(0 buniaui(!)

gencris II ciuo qiii&ä pfifiiit ab btituöinc qbä pcro beficiut ab ij5a II []'.Eatus rir qui

non abijt i II confilio impiojfi. ... Bl. <iV "'S"- ffiil '' 21 : (I Jfiniunt Pfalini .

Vntnt . et 'Ilntipbonc noo II turnales: t£t incipiunt Pfalnii . v"tni • z 2lnti. II pbone

5?iurnales . '4:t refpcrtinalcs. II
Bl. 84^ träsnitt : yttersta dotnen. Över träsnittet tre

distitha: <^cf inca nia)etlas . bcc efl inea mugna poteilas. II
. . . Pd tvären till höger

om bilden: 3u^ii''3bit iuMfcs 3"^^? generaf. ... Bl. S^^ sign. 21]: 3" öoniinifis

qiii:ubo(!) &c tpc agitur ... r. g: almi.UXui totum Canticum /)ilartj epi.|;L>C]'£

beum laubain': te boniinunt cöfttcm II
. . Bl. 120'^ r. 33: z pTon' fircfic fclip be

bomo lutea tranfit ab rcgnum glorie. II
Bl. i2cb colophon: i^jr.

|| plicit pfal. ' terium

bcuiti= 'I rum bcne corrcctu 0(0 II änotatone ab qucmlibct pfal= II inu qua intétione

ftt pfahn^ ijjc legc
I

bus z quafr erponcnbus 3"'Pffuni liPfalie II 2lnno falutis

lUbp . ^uuercbifiimo ,, in ^rjjo pre z JDno bfio 3'"'''bo Ii ^cgni i5uccie p:iinatu ,1 '.Et

Upfaleit eccle|'ie II pfulatn(l) feliciffime II
gubcrnantc II 0(0 pziuile 1| gijs
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Alnander, s. 23 f. — v. Stiernman, s. 118 f. — v. Troil, Skrifter o. handl. t.

uplysn. i swenska kyrko- o. 7-eformaiionshist., del 3 (1791), s. XXVI ff. — Fant i.
—

SCHRÖDER IX. — KlemminG, Sveriges äldre liturgiska literatur (l87g\ s. 30 ff.
—

KlemminG, Sveriges bibliograji, s. 89—91. — Faks. Fig. 2—4 ovan.

Exemplar. Ericsberg: Bondeska biblioteket. — Främmestad: Frih. P.

Hierta ibl. 84, loi— 120 saknas; proveniens: 'Hunc librum perutilem psalterium ad

vsum profitere volencium ad honorem sancti Michaelis Herdal legauit ecclesie felicis

memorie Dominus Olaus Nicolai nationis Dacie quando recessit ab parrochia sua

Swegh et Herdal propter grauem infirmitatem quam habuit et astucias hominum.

Herdal Anno dominij Milesimoquingentesimo xiiii"'). — Helsingfors: Universitets-

biblioteket :bl. 84 saknas; urspr. tillhörigt Hassela kyrka, Hälsingland, sedan

N. R. Brocmann, S. L. Gahm Persson m. fl.: till Helsingfors förvärvat påJ.A. A.

Lijdekes auktion 1840, se Förtektiing pd doctor Liidekes efterleinttade boksamling,

s. 120, nr 2439; orig.-bd bundet av bokbindaren Bartholomaeus i Uppsala. — Se

R. Dahlberg, Helsingfors universitetsbiblioteks exemplar af Psalterium Daiiidis

i$io, i Studier tillägft. A. Hultin 1915, s. 140—44^ — Häbo-Tibble kyrka,

Uppland, (bl. i— 16, 19, 85, 92, 117, 120 saknas; endast bakre träpärmen bevarad,

ur vilken nr 4 nedan blivit utlöst. — Köpenhamn: Det Kongel. Bibi. :bl. 84

saknas; proveniens: E. Benzelii filii; Cat. Thott, T. 7, s. 145, nr 481). — Lin-

köping: Stiftsbiblioteket (bl. I—4, 42, 84—86, 91—92, 96—97, 99— 100, 109, 116

saknas; ärkebiskop J. A. Lindbloms donation\ — Skokloster: Braheska fidei-

kommissbiblicteket bl. 115 saknas; orig.-bd\ — Stockholm: Kungl. biblioteket

2 ex. (det ena deposition av Ö verenhörna kyrka, Södermanland; i detta saknas

bl. I—4, 38—43, 116— 117, 120; orig.-bd). — Strängnäs: Läroverksbiblioteket

bl. I—28, 53, 63—66, 69, T}, 84, 107—20 saknas; frän Barfva kyrka 18631. —
Uppsala: Universitetsbiblioteket.

Detta psalterium är avsett for gudstjänstbruk i Uppsala ärkestift och torde vara

redigerat under överinseende av ärkebiskop Jakob L'lfsson. Psalmerna äro här

sammanförda i Psalmi nocturnales och Psalmi diurnales et vespertinales med åt-

följande antifoner, hymner, versikler, kapitler o. s. v. Varje psalm föregås dessutom

av en kortfattad innehållsredogörelse. Om äldre upplagor av denna psaltare se

COLLIJN, Psalterium rituale Upsaletisc (Kyrkohist. årsskr., 1912, s. 151—69).

2. Jakob Ulfsson, Cirkulär till prästerskapet i Uppsala ärkestift

med utdrag ur Lavacrum conscientiae, kap. i8.

[Uppsala: Paul Grijs, ca. 15 10.] 2 .

Ettbladstr. Tiyckytan 24^X^37 »n"- 48 rader. Typ: i. Initial : b. Träsnitt:

vapensköld.

Överskrift r. 1: 3n noinine p.itris et filij et fpiritus fijiicti 'ymeti II
Scquituf

tcanJTumptum (Capfi jrriij . 'Jrp libcUo qui iiititulatur Hauafj;, .Ofcictific cFtracti ||

[S] 2^ccl•^09 miffam celcbjaturu* ... r. 40: . . . aö fuluté II 2Imcn II V7o6 3afobus
öci gcia 1lrcbicpii«(!) rpfalcii jcct . Uolutnus et maii6aiiius oibu* facejtiotibus furU' II

ti* et noii cufati* noftre Siocefis quatinu? hot" falutatrc confilium quoö fuperius

c impi-cJTum beänt
II

tit reftiijcij6 eiii'iafum fiiarum aut in loco bcneftfioj;. fuo?. . .

.

et illuS II ante rcl pofl confeffioncm facramcntalein a^ minus femcl in lltcnfc in-

telligibtlit legant et c^uc iit co II continent obfctiient'!) . . . iTatum rpfalic z utfipum II

3n facriflia (Tiitbcbrali* ecflefic nofli-e llpfalcii iCutn 3mprejTione 3irtilli nojlri Ut
copijs ep bof || cupitulo pei- 3'"Vftfforem tranfTuitipmenö' 3" tota noflia Pfouincia

et obilibct lofog, fiöes Setur II
Därunder ärkebiskop fakob Ulfssons vapensköld.
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R. NVERUP, En hcijst sjcldcn svensk PalcTotyp \VM\\\x\ 1S26I Med avtr. av texten

och litograf. faks. av de 7 sista raderna. — Klemming, s. 94 f.

Exemplar. Stockholm: Kiingl. Bibhoteket (förvärvat genom byte med Uni-

versitetsbibUoteket i Köpenhamn'. — Uppsala: Universitetsbiblioteket (något skadat

upptill i högra hörnet; har tillhört frih. N. Djurklon; förvärvatår 1906). — Ett def.

ex. skall enligt Klemming finnas hos frih. Silfverschiöld på Koberg.

3. Delaktighetsbrev utfärdat av Helgeandshospitalet i Söderköping.

[Uppsala: Paul Grijs, ca. 1510.] Tv.-8 .

Ettbladst?yck. Tryckytan 132 X 161 nnn. 24 rader. Typer: i. 2B. Initial: c.

[It] Xljucffis et (injtulis prcfcntc* litteras infpcctui-is Jfftitcr II Prcfbitci-

z pjio! totufq! »oiiuentu* bofpitaliti fancti fpiritu* '.Sptrij opi6nm(!) i3u&crcopcri(0

M.in= |l ccpciip ^\'0l•c|5 '5alutcm . r. /j. ... .ogitoucjjt cvpc&i!c . 5^l^tUIn i &ifto II

|)ofpitali 'Jlnno tiiii llt.^.v &ic lUcnf no|lro *5ictillo pfitibii* fb'impiTo 11

Jonna dutcm abfolufioni* c(l ifla. II
. . . r. 24: pat:i« r filij z fpus fcncti amen

NORRMANNLIS-HOLSTENIUS, Diss. acad. de renasce>itis litteraturae niinistra typo-

gi-aphia (1689), s. 33. — Alnander, s. 24. — V. Stiernman, s. 119. — Fant IL

— Klemming, s. 92 f.

Exemplar. L'ppsala: LTniversitetsbiblioteket. På perg. 170X201 mm. Ut-

färdat av priorn 'Johannes' [Olavi] för 'Gunnildis lohansdotther cum omnibus suis

liberis'. Årtal och datum utfyllt till 18 sept. 151 1. — Johannes Olavi namnes som

prior i Söderköpings helgeandshospital åren 1500— 1516 (Rhyzelius, Monasterio-

logia. s. 126 .

1513.

4. Synodalcirkiilär för Uppsala ärkestift för år 15 13.

Uppsala: [Paul Grijs 1513]. Tv. -8°.

Ettbladstr. ig i-adcr. Typer: i. j. Rid>r.: 2.

21 prcfcnti fvnoöa ffquc ab abucntum 6iii Vtulla (it fc|loi-um fen offtcio-

rum riai-iatio
II

• • . r. j: ... C llnno futui''' t^i^elicct linne ^ni Ht. II fr-jriiij. et a

bifcpto fec6'o. ... r. 14: VIomina föccrbotuin boc anno befunctoruni || . . .
/• ig:

3mpccfyum llpfalic.

H. Lundström, Det äldsta tryckta svenska synodalcirkuläret. Ett nyupptäckt

Upsalatryck frän 1513. (NTBB 1914, s. 170—81. Faks. s. 172.) — Faks. fig. 6 ovan.

Exemplar. Uppsala: Universitetsbiblioteket. Unikt ex. funnet i bakre pärmen

till ett i Håbo-Tibble kyrka befintligt exemplar av Psalterium 15 10.

1514.

5. Johannes Gerson, Lärdom huru man skal lära dö.

Uppsala: Paul Grijs, 19 okt. 15 14. 4 .

/<? 6/. Sign. a4 h^ c6 . 22 rader. Typer: i, 2B. Initialer: a, e. Rubrik: i.

Marginalnoter. Träsnitt : yttersta domen o. pilgrim.
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Bl. j" til.: 2Ir6 tnol•icll^I |! 3obaniiis gcrfon ldl•^om {>ttnnti man ("Fal II lära 6ö

til ftäleniie falictbct II
Hdnmder Irdsnitt foresläUa7ide yllersla domen. lU. ib lo/iil.

Bl. ^i sign-: ai\: [UT] afrban fn>a åv atb nar cii ntiSn- !| niffia littttcr barMigba

ftVPP oF II
• . • J^/. 5* '•. 4: Zv baffuMr iaF II 3obänc# pcrfon fcritfwatb . . tbcnna

boF foin Falla* ^\i\>a latinc '^Ir* nio II ric^^i ... Bl. z;* r. /s. pitb liif v auicr'

tbclipba riläM^i 'Jlnicn.
i! C Xbcnnc boF cF lär^onI fom är til atb || lära tö til

1'uilcnnc faliAct ii>ar til foffntc || atf nactia riota lärta män (>'ri|fuvub odi II ivctb

af latjnc oF cppa fixiclT^o mäctbö ftotö II oF ttwbclinom männiiTiont til ('lälcrtapbn ...

Bl. iS" r. .=> Ibär forc baffircr iiicrtoctbi|1e v riix>tbi II ,fatcr oF bcrrc ärcbcbilTop

3afob v llp' II fala bcfclt oF bivtbit !Hid> ifrico XTitolai II
iScolailifo tbcr fama-

(latbcs wänta oppa II nvtb tbcnna forncmta booF aff latjnc och II oppa fwcniTo. ...

1.13: . . . i^ctban baffwcr fes I! ncmtc ixicrtcgiilc v pivtbi ,Vatcr oF bcric I bcfcltb

bffFcbcligont oF fo:nom|lortom ma l| Pawcl prijs boFi-tr\'lFiarc cF boJttbarc v II

Upfala trvFFia tbcna boF . Jlllc mcnlipbä II olårtä folFc oF fär^cli6 '=5ircriBbi8

riFcs II jnbvpgiarom . til antclicta n\-ttogbctb ocb II fiälcnnc ciiiigibc falicbct , 2lrom

äftcr gwJt,? II bvrbb !1ttviiij . Tojfbagbcn foj \\ titifcn || lomfruicr Bl. jSI>: träsnitt

föreställande en pilgrim. Orer detta : irv ärc alle pcUfiJintfr bär oppa joJtfriFc 1|

/ vänstra kanten pd tvären: ©rob latb 08 fa v jOibcnFc pcllcrtijmp* rcvfa ^0.0. I!

Cb.? irv mottom cfftcr totcn bV"""clrifc« glätbi faa.ll iiuicr trasnitlet ärkebiskop

Jakob L 'ijssons 1 utpenskold.

Alnander, s. 24 f. — Sw. Merciiniis. 1757, s. 169. — V. SriERNMAN, s. 119. —
Fant III. — ScHKönF.R X. — Klkmminc, s. 109 f. — Geete 252.

SCHfJCK, Mcdcltidsstudicr. 7. Ars moncndi. (Samlaren 1885, s. 162— 69.) Faks.-

uppl. utg. av KleMMING i Samlingar utg. af Sv. fornskr.-sällsk., 24. 1881. — Faks.

fig. 13, 1 6 ovan.

Exemplar. Koberg: frih. N. Silfyerschiöld bl. i, 3, 18 faks.; Bukowskis

kat. 35, nr 1091. — Köpenhamn: Det Kongel. Bibliotek (Bl. i skadat; Cat. Thott,

T. 7, s. 130, nr I74\ — Skokloster: Braheska fideikommissbiblioteket (bl. 18

saknas; i orig.-bd tills. m. Psalt. lat. 1510. — Stockholm: Kungl. Biblioteket (bl.

I, 18 faks.). Har förvärvats år 1880 genom byte fr. Skara stifts- o. läroverksbibi.

(LUTH, s. 592'. — Uppsala: Universitetsbiblioteket pbd m. Elias Brenners vapen-

stämpel, har senare tillhört Abrah. Eric Gyllengrip och ärkebiskop C. F. Mennander

med den senares exlibris i främre pärmen'.

Översättaren Ericus Nicolai, kanik och scholasticus i Uppsala, har också

översatt Gersons Aff dyäfwlsens frästilse, den första på svenska, hos Johann Fabri

i Stockholm år 1495, tryckta boken. Företalet till denna, dedicerat till ärkebiskop

Jakob Ulfsson, är daterat den 15 febr. 1493. Ericus Nicolai har studerat vid uni-

versitetet i Leipzig och torde vara identisk med den Ericus Sunbro de Swecia
al. de Upsala, som redan sommarsemestern år 1466 immatrikulerades här, 1468 blev

baccalaureus och 1475 magister inom den filosofiska fakulteten, sedan fortsatte sina

studier inom den teologiska, där han 1483 blev cursor och följande är föreläste över

Petrus Lombardus' Libri sententiarum. Från 1485 var han lärare och examinatori den

filosofiska fakulteten och 1487 universitetets rektor. Den 8 aug. 1488 »ad gremium
doctorum receptus est dominus doctor Ericus de Upsalia», varav framgår, att han

förvärvat doktorsgraden vid något annat universitet, kanske Uppsala, och nu fick

denna erkänd i Leipzig. Scholasticus i Uppsala torde han hava blivit är 1494 efter

doktor Martin Praal; det är även troligt, att han föreläst vid universitetet i Uppsala.

Han är trohgen i livet ännu år 15 14, när hans översättning av Ars moriendi tryck-

tes. Om hans Leipzigstudier se närmare Erler, Die Matrikel der Univ. Leipzig,

II, s. 12 pass.
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1515.

Donatus cum puerorum regulis.

Uppsala: Paul Grijs, 30 apr. 151 5. 4 .

4S(.-) bl. Sign. a—b^ c6 d^f') e—f^ g^ . ^j' rader. Typer: i, 2^
, j. Initialer:

a, c, e. Rubrik: /, 2.

Bl. I saknas. Bl. i" (def): [] Ziio bcc !llufa (Btiio buiu* mufc S^a II tiuo ()uic

mufe ... Expl. Donatus bl. 221^ r. 2S : tifipium babct quo6 cfi riolciis xj« Bl. 22l>

grainmatikaliska niinnesverser, börjar: C (Auarc fum faret fupinis . . . Arket d
saknas, ersatt av handskrift, se nedan. Bl. jof.y" sign. e i: [XX] <l>mcii et veibuni

poliint cöfoJina» || ri ^n tribii? afcibciitibu* gniiUiralibiis fcii.? II 3» nnro(!) in pfona

et in i-ectitutiiic cafuali vt !| lllagiflef Icttit Vnte rerfu* || .. . Bl. ./j": C '.Srifu*

5ei rii-aiia rep firccie . ^ci regituc a noie giMtia.ep II
. . . Bl. 4SI> r. y : j^ortibu* !1

iDonatu* öe nouo rcuifus et fuinma cuva caf' II tigatus Cum multi? piierofum

i-egfis r>al^e II
notabilibus et ncCelTcfijs 3n locis fut? coI(o= II fetis .finit fclifiter.

3nipjciTus in rpfalia JUc= 11 tropoli '^ixn-tie r>i-bc iiulita in tE6ibus prefii || te

mctfopolis 3"'Pf''l'* ''"* boncfti riri pau II Ii gjijs artis 3nipie)Torie librvu-ij ^(nno

bofni II ntillclimocjuintientefiinoquintoöefimo . i^ie || reneris menfis 'Ilprilis rltima

FaNT, Suppl. [i], S. 6 f. — SCHRÖDER XI. — KLEMMING, S. II4— 117. —
Faks. fig. 21 ovan.

Exemplar. Uppsala: Universitetsbiblioteket. Unikt ex., funnet av H, G.

Porthan i Åkas kyrka i Tavastland, Finland. Arket d, som saknas, är ersatt med
en handskrift om 12 blad av Remigius, Magister quae pars, skriven med hand frän

1500-talets början och till innehållet överensstämmande med nr 14 nedan. (Se

vidare ovan s. 127.)

Legend om den hel. Anna.

Uppsala: Paul Grijs, 31 juli 1515. 4 -

6 bl. Sign. a6. 22—2J rader. Typ: l. Riibr.: I.

Bl. I saknas. Bl. i"» sign. a\\ : tltaria ocb fanfta ctnna . /)0n irar en änba= II

IrFtl) oppa tt).? ganibla teflamentitb. ... Bl. (5« r. 5: fon od) tben bdpbe anbc for

faiifte anne bon
|| lT:irl& 1{ \\\ ^Z XX II H)enne bogb bajfivir trvrfat paixiel ctiijs II

i^anftc anne til be^er loflF of priis 11 iCF \a marie of ibefu friil 11 llt tbe niillc

hvnbntöie os tb.; vo\^ 11 I^yvoat \v\ ffuille tala eller göre |1 Tbj bimmelrifc (Tal os

til börc 11 »^0 foin tidn fancte anne ni.; v"ivf* bön II
iCb.? fcgcr iaf eber oppa mjn

tro II 3^ benulrifi fanSfi' ^''n nrlgobb lön || (Df löffuic ftben babe glaö of fr* Ii

C Ifp cpfalia 2(nno öomini III. ti.pti . iDie II martis 3"t'''» octauas fanftiffinie

anne. Blad 6* tomt.

Su'. Mercurius, 1757, s. 169. — v. STIERNMAN, s. 120. — FaNT VI. — SCHRÖDER

XIII. — KLEMMING, S. 112. — Geete 156.

Omtr. i RlETZ, Scriptores svecici medii cevi, 2 il843\ s. 279—84. — Fotolitogr.

faks.-uppl. i 20 ex. utg. Stockh. 1870 av Klemming.

Exemplar. Stockholm: Kungl. Biblioteket. Unikt ex., förvärvat år 1880

genom byte m. Skara stifts- o. läroverksbibi. vLuTH, s. 593).
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8. Legend om kardinal Manfredus.

Uppsala: Paul Grijs [ca. 1515]- 4 •

J bl. + / to))it (saknas). 23 rader. Typ: t. Initial: g. Ruhr.: i.

Bl. I": [3] tl)cit tij61) /)OiiOJius töar piUUDc j II
>iom tba ivar tbf en (£arö!)ctial

foiii II l^aIlfrc^us bcctb . .. Bl. 5* r. '4'- fom bwar biiffuici- marf od) be)! fSzmact !] ; II

C 3iiip!cfTum llpfalic per Pauliim Brijs. II
Bl. 4 tomt, salcnas.

Sw. Mcrcurius, 1757, s. 169. — v. Stiernman, s. 120. — Fant v. — SCHRÖDER
XIV. — Klemming, s. III. — Geete 211.

Omtr. i RlETZ, Scriptorcs svedd medii avi, 2 (1843), s. 285—88. — Fotolitogr.

faks.-uppl. i 20 e.\. utg. Stockli. 1870 a\- Klem.ming.

Exemplar. Stockholm: Kungl. Biblioteket. Unikt ex., förvärvat år 1880

genom byte med Skara stifts- o. läroverksbibi. ^LUTH, s. 592 f.\

9. Ericus Olavi, Psalmen En rikir man.

[Uppsala: Paul Grijs, ca. 151 5.] 4 .

p il. Sii^n. A^ . 22 rader. Typ: I, 2B. Ruhr.: t.

Bl. /" sign. 21 i: C *fen rlFir man . oF ivellcrtcr ban II en brrllop» Fojl til re^^c II

aat fi"*iw fon. ... Bl. sb r. iS: tb.; niarbcr iaF tät- forc Il^ba . 'Jllllifn
II Upoj

rilla boues felum daiifeie rocatts II 3flu6 eiianrteliunt ti-an|lulit fre latino in

finccum a6 mobiim II carntinis Venevabif patei- niactnlci- ifvicus olaui facfc i\>{t-\ II

olopic Pzofeffor quonbam iDccanus alme cfclefie V>pfalc[n] || Per fuius merita bens

iugitcr magna facit inirafula

Sw. Merciiritis, 1757, S. 168 f — FaNT vn. — SCHRÖDER XV. — KLEMMING,
s. 1 1 1 f. — Geete 29.

Omtr. av Klemming i Svenska medeltids dikter och rim {Skrifter utg. av Sv.

fotTiskriftssällsk., 25. 1881—82\ s. 167—71. — Fotolitogr. faks.-uppl. i 20 ex. utg.

Stockh. 1870 av Klemming.

Exemplar. Stockholm: Kungl. Biblioteket. Unikt ex., förvärvat år 1880

genom byte med Skara stifts- o, läroverksbibi. (LUTH, s. 593).

Texten är hämtad frän Lucas evangelium XIV och har överflyttats till svensk

vers av den bekante historieskrivaren doktor Ericus Olai, dekan och s. theol.

professor i Uppsala, -j- 24 dec. 1486. Psalmen är intagen i 1536 och följande års

psalmböcker, men sedan utesluten i i8og års psalmbok.

10. Johannes Ger son, Expositio super septem psalmos poeniten-

tiales.

Uppsala: Paul Grijs, 17 okt. 1515. 4°.

•/j il. Sign. a4 b—c^ dv c—fs. 22—33 rader. Typ.' r. Initialer: a, b, c.

Rubr.: i. i träsnitt: niado7inan i solen.

Bl /<».• träsnitt: madonnan i solen. Bl. y* tomt. Bl. 2^ sign. a\\ prologus:

[U]on ob aliant raufam in boc munbo II fumus ... .5/. j"» sign. aitj r. 2/: ...

cFporitö 6ofti-inar II beuota et mactiflrali? qua.i fup tiij pfalmos. II
-5/. j* rtiliter
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cMöecat 5>octoi- criflianiffimus Zan- || cellaritis panftcnfis 3obänc* gci-foii

.

prout 11 nuc rij pfalmi cuin illa bcuotiffima cFpofitionc || biligcntiJTtmc rifa et

rorrcfta . llpfalic per p= II uit^uin »iriim Paulum grijs ciucm ibi6cm.3n
II acte

iiitpiciToria optitiie ejrpeitum ciiiii mag 11 Siligetia fut Omijffi. •
' /O. tgj-plifit

prologus il
AV. ^"z 3ncipit fcoctrinalt» eppoficio magii^i-i 3obi*

II (Berfon (Cancellarij

pairiricn fup fcptcm pfal= II mos pcnitcnciaics
|| Prefacio I! [U] iKra penitciitia

oclut fcala qucbant
II

. . B/, ^j" r. 3: ncri« (Hui »iuis et regna* iii fecula \tt\x

lorum II 21 llt !£ VT II (I UfFplicit bcuotiffima fupec fcptem falmos II cvpofitio

precIariiTimi ^octoris 3obänis ger
II foii cancellarij Pari ficii Tis. iCum fumma

6ili- II
gentia i^ifa z correcta Ut fupra 3" prinfipio II buius opufculi in primo

prologo cfl fceclara^ II
tum . 3'npi'flT^^ llpfalic Qlnno öiii JJI.b.pi'. || Jrinita fcria

quarta ante feflum Ä-ucc erange^ || lifle. />'/. 43^ tomt.

ALNANDER, S. 25. — v. STIERNMAN, S. 119 f. — FaNT IV. — SCHRÖDER XII.

— Klem.ming, s. 113— 14. — Faks. fig. 14 ovan.

Exemplar. Skara: Stifts- o. läroverksbiblioteket (bl. i, 45 saknas; Luth,
s. 592). — Stockholm: Kungl. Biblioteket ,bl. i faksimileratj. Dessutom frag-

ment av arken c—e från band i Kammararkivet. — Uppsala: Universitets-

biblioteket.

11—12. Delaktighetsbrev utfärdade a\- Helgeandshospitalet i Söder-

köping.

[Uppsala: Paul Grijs, ca. 1515-] Tv. -8 .

Ettbladstryck. Tryckytan I34 X 160 mm. 26 rader. Typer: i , 2.

Klemming, s. 92 f.

Variant A.

Uniuerfis et lingulis prefentes litteras infpccturis Jfriter I! Prefb'r x

prior totusq? Ouentus bofpitalis fanctifpus '-Kytra opt6um '^uScrcopcii ilincopeit

i)VOce|'is 11 '^alutem ...r.iy: cogiioiicrit c)rpc6ire . S^atiim in ^i(to bofpitali 'JJnno

6ni tll.b.f Sie II Illcnfts noftro Sigillo prefcntibus fub im«

prctJo II vJforma autem abfolutionis cjl ifta 11 . . ' ^6 plenariam rcmiffioncm.

penas pso illis bebitas relajranfeo . 3" "öie patris et ftlii z fptrituffancti Qlmé

Exemplar. Uppsala: Universitetsbiblioteket. I Palmskiöldska samlingen,

vol. 293. På perg. 165 X 185 mm. Utfärdat a\- 'Johannes olaui' för 'petrvm et mari-

nam' den 28 sept. 1 5 16. HOLSTENIUS-NORR.MANNUS, De renascentis lilteraturae

ministra typographia (1689), s. 33. Avtr. i SPEGEL, Skr-iftelige beiins t. Sw. kyixkio-

historien (1716), s. 98 f. — Alnander, s. 24.

Variant B. En del oväsentliga avvikelser, oftast tryckfel

:

r. 2: ouentn3(!)

r. 3: boino no(lrnm(!)

r. 18: fubimprcffo

r. 26: 21men

Exemplar. Stockholm: Kungl. Biblioteket. På papper. Utfärdat av Jo-

hannes olauj'. Namnen oläsliga. Datum utfyllt till 10 april 1515. Brevets storlek

181 X 223 mm. Faks. av de 8 första raderna Klemming, s. 93.
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Ca. 1516-18.

13. Horae beatae Mariae virginis.

[Uppsala: Paul Grijs, ca. 15 16— 18.] 8 .

/j rader. Typ: i. Initialer: c. Endast korrekturavdrag av sckundaformcii

till ark c är känt.

Bl. cij" '• /" nojlfi : i atrijs tiit^ ibirm 3bc. II . .
.

r. /j; 6ci noflri qfliii bona

tibi . (bXa

Bl- criij" r. I: mii« aiutortiii vite fufcipc Pc? II
. . .

' 15: tatciii fuä. JDils

imiu? >ci^ct:

Exemplar. Avdrag av sekunclaformen av ark c anträffat i pärmarna till

Felix Hemmerlin, Ue nobilitate et rusticitate dialogus och \'ariae oblectationis

opuscula [Strassburg: Johann Priiss, ca. 1490] i Västerås stifts- och läroverks-

bibliotek jnk. 67, 66\ Se ovan s. 120 ff. o. fig. 18. Avbildn. av bandet fig. 17

14. Remigius, Magister quae pars?

[Uppsala: Paul Grijs, ca. 1516— 18.] 4 .

jj rader. Typ: 2-'^. Initialer: a, f.

Bl. 1' .">«. y j : [Ht] l(gi(lci- qiic pajfcjalTonis notitcn . c\\xait . quia ('ig- II nifiVat

fb'iliintia3 fö qiltatc ppa v\' iJiiiutii ') Xlomc II q& cil ff^m pJHlutiiu ')
. . . Bl. j"

j/.!,'" "21.? iVitnii* biibcrc Zu mciis et iiot^ci- noilw? bii foKi rorantuc II [H] '-Ego

que pajfoJioni^l . i>ei-bum. .../>'/ j" j/i^«. i> 1 ; o ^c^tum ^oftu? tiffimfi [2Iblatio

a\> bcc ^Ol•to ^Ol•tio^f vY i>cc II tioti tilTimo ... Bl. ii(.'j'^: C '4?i'ic inctallo:um

Pi^ll^o tibi iiomina feptcm II
. . . Bl. ii(-p r. _?j; 3ntff*'um rc6oIcnt a^ucl•bia

psepctuiue II
Bl. izQf: .<fcontra reöolcnt abucrbia prepoci . .

.

Exemplar. Stockholm: Kungl. Piiblioteket. Fragment, korrekturläst, av

ark Bj— H^; B,— Bs, funnet i pärmarna till Jacobus de \'oragine, Hist. lombardica.

Niirnberg 1501. Endast bl. B^ något så när fullständigt. — Uppsala: Universi-

tetsbiblioteket. Ur pärmarna till Expositio s. Apocalypsim, [Lyon] u. å. ha följande

blad utlösts: Aj, A3, A/def', Bj, B, def.\ B,. — Västerås: Stifts- och läro-

verksbiblioteket. Arket A med sekundaformen av Horae b. Mariae virginis, ark c

(se nr 13). — Faks. ovan fig. 18, 20. Se for övrigt ovan s. 120 ff.

1518.

15—16. Johannes Angelus Arcimboldus, Avlatsbrev till förmån

för Peterskyrkan i Rom.

[Uppsala: Paul Grijs], 1518. Tv.-4 .

Ettbladstryck. Typer: i. 2B. Rubrik: 3. Marginalnoter. Träsnitt: vapen.

Variant A. // rader. Tryckytan: ig2y.26i min. Klemming, s. 121— 22.

Tiäsnilt: Leo X:s vapen (36x47 nim.) 3oannes ^IngcP 2(rfimboI&' 3iiris

ftfiufq! ^octo^ Ptepofit* ^e 2Jrcifate . fcöis apfice : Protbonotari' uc fanftiffinii II

in Asiflo pjis X bfii noilvi tiji Ceoni* Muina p^0UI^ctia papc ^Cl•Inli ^efcrcn^al•ius
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Vtcenon III (Eolonicfi iTrcucccri Balt^bur II gen ^jcincfi 25ifuntiri z Vpfalefi

43uincij« . .
. p fabii(a -Sariliic pjinfipis apToj;. be Vzbc X"iricius(!) z Coinmiffa-

rius ... r. jj: fccim' appcflöc munivt . J^atuin 2(ntio mcicicrtiiii 5)ic

tlttfi pStificat' pfati Sctif . iDiii X~l lltiiio II . . . Jfonna abfolutöis

plnäric pmiffa cöfcffjöe. II
... r. 4/: tis arttculo . 3n noininc pris et ftlij et

fpuffaiicti "limen

Exemplar. Stockholm: Riksarkivet. På perg. Utfyllt: 'filio ac viro difcreto

kanuto Bwlth' samt vpfalie 13 mars (1518'. Rester av Arcimboldus' röda lack-

sigill i träkupa. För väpnaren Kanutus Bult finnes ett år 1504 av dominikaner-

nas ordensprovinsial i Dacia Gudmundus .1496— 1505) utställt delaktighetsbrev

(nu i Kungl. biblioteket), se Klemming, s. 7g f. — Stockholm: Kungl. Biblio-

teket. På perg. Högra kanten avskuren, ca. 6 mm. av tryckytan, varjämte sista

raden saknas. Utfyllt: 'filio honora[ndo] Domino Erico olai cum matre fua Helena'

och vpfalie 3 mars 11518. Ursprungligen använt som arkivalieomslag i Kammar-

arkivet.

Variant B. jj rader. Tryckytan i64 X 260 mm.

Början r. i—/- = A, men marginalnoterna r. S—// saknas. R. iS Igt infup

— r. 23 facec poffitis (I o. r. jo pjouifo — '' J/ in luce saknas i B.

R. 23: tintuf iJ:t infupci- rt liccat . . quiiSi-afteftmalibiis rfq) ab boniini

cam II
. .

.

A r. 32—41 = B ;-. 26—sj.

Exemplar. Stockholm: Riksarkivet. Pä papper. Utställt: 'filiabus Botildj

Abbatiffe in afkaby cum fuis fororibus conuentualibus ibidem exiftentibus' och

hncopie 4 april (15 18,!. Nedtill Arcimboldus' sigill i pappersavtryck. På brevets

baksida: 'Confeffionale Abbatiffe et Monialium jn afkaby teftamentaliter datum

per dominum kanutum in Skerkindh' (Kanutus Erici, kh. i Skärkind, -j- 1523I

1519.

17. Magnus Ingemari, Composita verborum.

Uppsala: Paul Grijs, 8 apr. 15 19. 4 .

j6 bl. Sign. A—/'. jj rader. Tvper: i, 2-^. initialer: inga. Rubriker, i, 2.

Bl. y» sign. Itj: CöinporitiJ i->c!borum . ep tjueriw cinticiuiffintis II
libris alnie

fcole fplil ab intpcritofu noucllojum 1| ai pi-cucitoriitn in bij« t>ilictctci- iluberc

»olctifi(!) II [flfolariuni ei-ubitöcm . latiiiitatifqi copiofam fr"»-' 1 tiiofant inuritate

emcbatiöent acquircnte? . atc)! II
corunbcin tn cifbeni pfcctum nö moMcum v"!'"* II

niaviniunt et pec ncccffaciuin fibi iicnfeicanbo . p II
fencjabilem v\ix, magijlzunt

SUagnuni 3ngema= II ri ccctorcmfcolartuin nccnon canoniiu Uplfi et II Jd-ouefi

t((\i\\a.% in mö collefta.ct Paulo gjijs II ab impnmcnbu iingfai-itei- ai fibclitec

trabita. II 3ncipit pi-efafio in fcqucntcnt matcriam. II
. . Bl 2i>

: /jec ago coinpofita

tibi parturit am . fatis . incji II
. . . Bl. jj* ;•. 7?. equinaIefco(!) 3?cpaJc bcfectiuo ribc

2lle): . ibi iDcq; ralc qiiibain jc 11 i5tu6iofc lector Vale . atqt paleto

Bl. jö». C Com portar ei-boi-unt fc6'm fcrieni pi-imotruin II
©rammaticofunt

fongefta '^vpliciunt |l llnno ab incarnationc c>ei-bi rniUgcniti tnilleiimoquingen II

tefimoticcimonono 3pa 11 bie 3oui6 octa- II ua UTenfts II '2(pii |1 lis
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v. Stiernman, s. 120. — Fant VIII. — ScHRÖDER XVI ^där citerade exemplar

i KB torde aldrig ha funnits). — K. U. Nyländer, Composita vei-horiim. Mono-

grafi. (Pedagog, tidskr., 1889, s. 11—23.) ~ Klemming, s. 123!

Exemplar. Uppsala: Universitetsbiblioteket. Unikt ex. På sista sidan

finnes blindavtryck av ett träsnitt ca. 7,4 X 10,4 cm., trol. föreställande en magister

i en stol med lärjungar framför.

18. Delaktighetsbrev iittärdat av Johanniterhospitalet i Eskilstuna.

[Uppsala: Paul Grijs, ca. 1519.] Tv. -8 .

Etthladstiyck. Tryckytan : 127 Y. 2io »im. sy rader. Typer : i , sl^. Rubrik: f.

llnjiicrfi? criilifi^clibu* prcfcntc* IlttciM* iiifpccturi* ,fi\;tcr prcfbitcf

et II priof tomu* oi-6iiiiij uxncti ^obvtnis biipti)lc bofpitali* ibiromitaiii in 'JrfFilO

tvona Cotiifqi fonuciitii* ibiii i^alutcm in öiio fcmpi II
tciiuim ... r 20: ...

Jn fuj' rci rcri' tctlnnoniu •^igiUuin || officij mej &ojfctcn' cfl 3mpicfTiim

5^atum Qlnno tfii Htb S»ic HTcnfis II C Jforma abfolutionis

. . . r. 2y.- tHlIc* l't a^ incmoriam i-c6icciit . i£t ftllituo te tibfolutuin gjciiiic»

fanctc mcis eccVic.^n noie pfi« i filt] et fpifituffaiuti 'flinen;

Klemming, s. 76 f.

Exemplar. Uppsala: Universitetsbiblioteket. På papper (195X281 mm.).

Utfärdat av priorn 'Olavus haquini' för 'Magnus laurenci'. Datum utfyllt 'Alundha

die fancti benedicti abbatis (21) marcii 1519'. På baksidan märke av rött sigill.
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ETT BIDRAG TILL KÄNNEDOMEN OM 1500-TALETS SVENSKA
POLITISKA LITTERATUR

Av AXEL NELSON

Genom Kalmarunionens upplösning hade väl Sverige åter-

vunnit sin fulla självständighet, men för dess framtida

bestånd hotade länge faror från den forne unionsbroderns

sida. För Gustaf Vasa, som burit den tyngsta andelen av det slutliga

befrielseverkets mödor, upphörde aldrig Danmark att framstå som
en hemlig eller öppen fiende, mot vars anslag och planer det gällde

att ständigt vara på sin vakt. Måhända gick den store konungen

alltför långt i sitt misstroende och spårade lätt list och försåt

även i tämligen oskyldiga danska förehavanden ; han kände starkt

och personligt den djupt grundade intressemotsatsen mellan

Sverige och Danmark, och ur den synpunkten äro hans varningar

mycket förklarliga. Då såväl Danmarks konung Kristian III som

Gustaf Vasa älskade freden, kom det likväl icke under dessa bägge

konungars tid till vapenskifte mellan deras riken. Den gamle

konung Gustaf hann emellertid under sitt näst sista regeringsår

uppleva den fredsälskande danske konungens bortgång och hans

son Fredrik II:s uppstigande på tronen. Denne hade redan som

tronföljare i bokstavlig mening givit prov på, vad han förde i

skölden, då han år 1548 i sitt sigill upptog det svenska riksvapnet

tre kronor. Då sedermera de svenska tre kronorna även upp-

togos i det danska rikssigillet och på de danska mynten, är ej

att undra på, att Gustaf däri såg en tydlig utmaning mot sig

och Sverige. Hans sinnesstämning mot Danmark kan betecknas

som minst sagt irriterad, och i hans brev föreligga ett otal
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utgjutelser, som i uttrycksfullhet icke lämna något övrigt att

önska.

^

Det är under nu skildrade förhållanden, som Gustaf Vasa .

gjorde bekantskap med den danska rimkrönikan, vilket i sin tur

gav anledning till tillkomsten av den skrift, som här skall be-

handlas.

Den danska rimkrönikan författades mot slutet av 1400-talet

av klosterbrodern Nils i Sorö. Den är en patriotisk dikt, där

de nationella känslorna få fritt spelrum, och skildrar i enkla

rim, stundom med en viss poetisk färg, de danska konungarnas

historia från Humble, konung Dans fader, till konung Kristian

I. Krönikan låter varje konung själv berätta om sin födelse,

levnad, död och begravning. Denna trohjärtade dikt var ofantligt

populär och är den första på danska författade bok, som blivit

tryckt (år 1495).- Samme boktryckare (Gotfred av Ghemen)

omtryckte den sedan år 1504 och 1508.

Som nyss nämndes, sträckte sig den av broder Nils författade

krönikan icke längre än t. o. m. konung Kristian I (f 1481).

Är 1533 utgav emellertid boktryckaren Hans Vingaard i

Köpenhamn en ny upplaga av den gamla krönikan, där i omedel-

bar följd efter konung Kristian finnes tryckt en i samma krönike-

stil avfattad fortsättning, behandlande konung Hans', d. v. s.

den senare unionstidens, historia. För denna nya utvidgade

upplaga hade Hans Vingaard erhållit konung Fredrik I:s den 11

' Se E. HiLDEBRAND i Sverigcs historia intill tjugonde seklet, Afd. 3 (Sthm 1903),

s. 226: »det hade hos honom (o : Gustaf) blifvit en fix idé, att danskarne endast ville

bringa Sverige ondt pä halsen, och man skulle kunna fylla en bok med bevisen

härför». Se även samme förf:s framställning i Historisk tidskrift, Årg. 19 (1899),

s. 290 ff.

- En uttömmande bibliografisk beskrivning av denna och följande upplagor

t. o. m. år 1534 lämnas av L. Nielsen, Dansk Bibliografi 1482—1550 {Khvn 1919),

s. 109— III. Den av Gotfred av Ghemen år 1495 i Köpenhamn tryckta upplagan

är numera känd i endast två exemplar, av vilka det ena finnes i Universitetsbiblio-

teket i Köpenhamn och det andra i Kungl. Biblioteket i Stockholm; en fotolito-

grafisk faksimileupplaga utgavs i Köpenhamn 1873. De sedermera utgivna uppla-

gorna (av år 1555, 1573 och 1613) finnas beskrivna av C. Molbech i hans edition av

Den Danske Riimkronike (Khvn 1825), s. xli f. En textkritisk edition av Stock-

holms-handskriften av Den danske Rimkrenike har utgivits av H. Nielsen (Khvn

1895—1911).
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april 1532 daterade, i bokens slut tryckta privilegium' på tre år.

Denna upplaga synes ha rönt en strykande åtgång-, ty redan

följande år (1534) utkom från ett tryckeri (Johan Hochstratens)

i Malm.ö^ ett omtryck av densamma/ Detta omtryck var om-

besörjt av ägaren av Johan Hochstratens tryckeri, den om Dan-

marks litteratur högt förtjänte Lundakaniken Christiern Pedersen.

C. J. Brandt^ som underkastat Malmöupplagan en noggrann

textkritisk undersökning, har uppvisat, att rättelserna, d. v. s.

avvikelserna från 1533 års upplaga, äro av samma art som de,

som Chr. Pedersen företagit i andra av honom utgivna texter.

Han har genomfört sin egen ortografi, förbättrat rimmen och

här och var tillagt förtydligande ord; särskilt har han ändrat

mycket i konung Hans' krönika. Överhuvud har han bemödat

sig att giva rimkrönikan en »modernare», lättfattligare prägel.

Med rätta kan han därför å titelbladet säga sin upplaga vara

»wel offwerseet oc bedre rettet en hun v/aar före».

Man vet icke, vem som författat konung Hans' krönika. Den

gamla, numera" fullständigt övergivna, men ännu av N. M.

Petersen' och C. Bruun* omfattade åsikten var, att krönikan

författats av den kände rättslärde riksrådet Erik Krabbe

^ Detta privilegium är enligt Molbech, Den Danske Riimkrenike, s. xxxvi f.

det första i sitt slag i Danmark och finnes avtryckt av J. L.-\ngebek i Danske Maga-

zin, Bd I (Khvn 1745), s. 29.

' Man känner av den numera endast två defekta exemplar, i Kungl. biblioteket

i Köpenhamn och i Uppsala universitets bibliotek; enligt räkenskaperna för 1797

—

1810 i UB:s arkiv Eg, s. 2 förvärvade UB sitt exemplar är 1797 för 3 rdl.

' I boken själv lämnas endast upplysningen: »Sat i Malmö M. D. XXXIIIJ».
Att boken tryckts av Johan Hochstraten framgår omedelbart av en enkel jäm-

förelse med andra av honom tryckta, med utsatt boktryckarnamn försedda ar-

beten.

' Denna upplaga är ej så sällsynt som den förra; Uppsala universitets bibliotek

äger ett defekt exemplar.
' C. J. Brandt, Om Liuide-Kanniken Christiern Pedersen og hans Skri/ter (Khvn

1882), s. 294 ff.

' Se J. Palud.\n, Danmarks Literatur mel/em Reformationen och Holberg (Khvn

1896), s. 14g.

' N. M. Petersen, Bidrag til den danske Literaturs Historie, II (Khvn 1S54),

s. 277.

' C. Bruun, Aarsberetninger og Meddclelser fra Det Store Kongelige Bibliothek,

Bd 2 (Khvn 1875), s. 68.
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(f. 1510, t 1564). Denna åsikt, som i tryck' först möter i P.

Rasens företal till hans edition av Erik Krabbes tyska översätt-

ning av Valdemars jutska lag (1684), omfattades även av J. Lange-

bek^ och K. L. Rahbek^ men mötte gensägelse hos N. F. S.

Grundtvig\ som framhöll, att Erik Krabbe var för ung för att

kunna antas som författare av krönikan. För egen del gissar

Grimdtvig på Christiern Pedersen, vars egenskaper och kunskaper

han vill finna återspeglade i verserna om konung Hans. C. Mol-

bech"^ anser i likhet med Grundtvig, att Erik Krabbes författar-

skap måste anses uteslutet på grund av hans ålder, men är ej

villig att anta Christiern Pedersen som författare. Sedan H. F.

Rordam* ur arkivens gömmor framdragit ett aktstycke, som visar,

att Erik Krabbe vid tiden för Hans-krönikans första framträdande

i tryck vistades i utlandet (sedan 1531 befann han sig i Paris),

torde Erik Krabbes namn få anses avfört från diskussionen.

C. J. Brandt, som utförligt behandlat Christiern Pedersens andel

i Malmöupplagan 1534, har även sammanställt' i den äldrr

litteraturen förekommande rykten om Christiern Pedersen som

författare t. o. m. av hela krönikan; mot antagandet av Christiern

Pedersen som författare av konung Hans' krönika framhåller

han dels, att Christiern Pedersen icke helt genomfört sin språk-

form i den av honom ombesörjda upplagan (vilket man väl

skulle väntat, att han gjort, om han själv varit författaren),

dels att man icke kan förstå anledningen, varför Hans Vingaard

skulle ha fått trycka hans dikt i Köpenhamn, medan han själv

hade ett eget tryckeri i gång i Malmö. Om än dessa genkast icke

äro fullt övertygande motbevis, har å andra sidan intet fram-

' 1 själva verket är traditionen om Erik Krabbes författarskap minst ett hundra-

tal år äldre och finnes redan hos Lyskander i hans anteckningar om danska förfat- ;

tare; se H. F. Rordam, Klavs Christoffersen Lyskanders Levned, samt hans Bog om
Danske Skribenter (Khvn 1868), s. 223.

' Se Danske Magazin, Bd i, s. 28.

^ R. Nyerup & K. L. Rahbek, Bidrag til den danske Digteknnsts Historie, D. i

(Khvn 1800), s. 38.

' N. F. S. Grundtvig, Danne-Virke, Bd i (Khvn 1816), s. 205 f.

' C. MoLBECH, Den Danske Riimkronike, s. xxxviii.

' H. F. Rordam, Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge

siden Reformationen , I (Khvn 1867), s. 10.

' C. J. Braxdt, Christiern Pedersen, s. 292 ff.
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dragits, som ådagalägger Christiern Pedersens författarskap. Tills

vidare får författaren därför anses vara till namnet okänd; för-

modligen är han att söka i en krets, som stod nära biskop Ove

Biide och riddaren Ove Lunge, vilka åberopas som ett slags

trovärdighetsvittnen i krönikans slutord.

År 1536 sålde Christiern Pedersen sitt tryckeri till Hans

Vingaard' för att kunna helt ägna sig åt bibelöversättningsarbe-

tet; de sista tio åren av sitt liv var han sedan av sjukdom nöd-

gad till overksamhet och avled den i6 jan. 1554. När därför

behovet av ett omtryck av den danska rimkrönikan åter gjorde

sig gällande, var det icke att undra på, att Hans Vingaard blev

den, som tryckte den. Hans upplaga utkom år 1555. Den är

med bortseende från en lätt ortografisk retuschering ett full-

ständigt omtryck av den Christiern Pédersenska upplagan^

som den i den yttre anordningen slaviskt följer sida för sida.

Liksom framkomsten av upplagorna av år 1533 och 1534, sär-

skilt om hänsyn tages till innehållet och tendensen i den då

nydiktade konung Hans' krönika, torde kunna sättas i samband

med den tidens inrepolitiska rörelser i Danmark, kan man må-

hända också för tillkomsten av 1555 års upplaga finna ett poli-

tiskt motiv. I alla händelser förmäler traditionen, att upplagan

trycktes på tillskyndan av Erik Krabbe.^

Den danska rimkrönikan blev bekant för konung Gustaf

först i 1555 års upplaga. När så skedde, vet man ej. I ett brev

av den 31 dec. 1557* till biskop Peder Swart i Västerås talar

' Se L. Nielsen i Nord. tidskr. f. bok- o. bibi.-väsen (NTBB), Arg. 5 (1918),

s. 59-

^ Under ovan påpekade förhållanden ligger det icke, som C. Molbech, Den
Danske Riimkrenike , s. xli tyckes förmena, något anmärkningsvärt i att Hans
Vingaard tryckte sin upplaga »dog ikke efter sin förste og privilegerede Udgave af

1533; men efter det Malmoeske Eftertryk af 1534». Molbech angiver å s. xxxix
och XLI tryckåret vara 1554; boken bär dock själv å titelbladet årtalet »M.D.LV.»

' På de ovan anförda ställena hos både Resen och Lyskander förmäles, att

Erik Krabbe utgivit den gamla danska rimkrönikan; Resen nämner särskilt (enligt

C. Molbech, Den Danske Riimkronike, s. xxxviii), att Erik Krabbe ombesörjt

1555 års upplaga. Om denna uppgift är riktig, ligger måhända i en förväxling med
denna hans utgivarverksamhet en förklaring till det ovan tillbakavisade ryktet

om Erik Krabbe som författare till konung Hans' krönika.

* Konung Gustaf den förstes registratur, 27, 1557 (Sthm 1913), s. 219—221.
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han emellertid om den såsom en tämligen färsk ^ dansk pamflett

mot Sverige: »Sammelunde haffve the och latid uttgåå een

crönike opå danske, ther udi the oss svenske och så myckedtt

förachteligen antaste, synnerligen her Steen Sture etc», och

han tillägger i brevets slut: »Vij vele eder och icke förholle, att

vij achte lathe stelle någre rijm emott någre aff the förachtelige

articler, som finnes udi then danske cröneke emott oss svenske,

och achte bruke eder till att stelle samme rijm. Therföre ähr

vår gunstige vilhje och begären, att I oförsumeligen förfoge

eder till oss, ehvar vij stadde ähre, att vij ytterligere udi egen

perssoonn med edher um samme ärende förhandle kunne. Ther

I eder effter rätte vele etc.» I de anförda orden, som först på

1870-talet blevo bekanta^ finnes i den mest autentiska form

klarlagt, huru det förhåller sig med författarskapet till det rim-

made gensvar på några stycken ur den danska rimkrönikan,

som utgavs i Stockholm 1558. I själva verket hade författar-

frågan då i långliga tider varit svävande och oavgjord, om än

på sistone den bekante Västeråsbiskopen allt bestämdare ut-

pekats som svarets författare.

Vid 1600-talets början levde ännu en svag tradition om,

att Peder Swart författat en rimmad krönika om Gustaf Vasa.

Det är denna tradition, som J. Messenius^ återgiver, då han

om Peder Swart säger: »Chronicon illud rhytmice concinnavit

Gustavianum, quod passim in Regno circumfertur, ex typis

* I ett brev till sonen Johan av den 24 juni 1558 [se K. Giistaf I :s reg., 28, 1558

(Sthm 1914), s. 244] säger konungen: »The (o: danskarna) haffve och nyligenn
latijd utgå enn crönnicke opå rim, the svenske till späth, thär uti ganske mykin
lygnn sammensancket ähr».

' Redan när G. E. Klemming år 1863 utgav sin i det följande närmare omtalade

faksimileedition av»Någerstycker etc», anslöt han sig till åsikten om Peder Swart såsom

författare. Några år senare erhöll Klemming a\- arkivarien V. Gr.\nlund meddelande,

att denne i Gustaf I:s registratur anträffat det av alla föregående forskare på grund

av ett inbindningsfel i den ifrågavarande registraturvolymen förbisedda, ovan anförda

brevet till Peder Swart. Klemming publicerade därpå detta brev i Ur en antecknare:^

samlingar (Sthm 1868—1873), s. 254 f.; [2:a uppL] (Upsala 1880—82), s. 231 f.

'
J. Messenius, Chronicon episcoporum per Sveciam, Goihiam &• Finlandiam

(Sthm 1611), s. 99. — E. JöRENSsoN [Tegel], Her Gustaffs fordom Sweriges . . .

konungs etc. historia, D. 2 (Sthm 1622), s. 355 meddelar — utan att nämna författa-

rens namn — , att på den danska krönikan blev »rimwijss tilbörligen swaret, effter

som lijkast kunde wara, och then tijdz lägenheet thet fordrade».
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publicatum». Denna uppgift uppdyker sedan hos M. Wexio-
nius (-Gyldenstolpe)' och J. Schefferus', hos Schefferus

med tillägget: »Mihi tamen hactenus non est visum». Att Schef-

ferus måste förklara, att han icke sett någon dylik Peder Swarts

krönika, berodde därpå, att han såsom av anonym författare

utgiven redan' särskilt uppfört »Chronicon rythmicum Danice

ac Suetice, impressum Holmiae An. 1558 in 8». Det nära till

hands liggande antagandet, att med Peder Swarts rimmade krö-

nika om Gustaf Vasa menades just den anonyma skriften av år

1558. gjordes först av M. v. Celse.* Dessförinnan hade emeller-

tid A. A. Stiernman^ med stöd av en av honom sedd marginal-

anteckning av konungens sekreterare Mårten Helsing (Martinus

Olavi Helsingius) uttalat, att det rimmade svaret författats av
konungen själv; denna mening förklarade sig J. Lexelius' icke

kunna biträda, enär åtskihiga ställen, där konungens bragder

förhärligades utanför blygsamhetens gräns, förbjöde ett sådant

antagande. Ytterligare en annan mening hade framställts av

O. Celsius d. y. Under sina studier i de Palmskiöldska sam-

lingarna hade denne anträffat en avskrift av en anteckning av

konungens sekreterare Sven Elofsson (S. Elai) om krönikesvarets

tillkomst; åberopande denna anteckning (varom mera i det

följande) tvekade Celsius icke att i sin historia om konung Gustaf

P förklara: »Gustaf befalte straxt Secreteraren Sven Elofsson,

det skulle han fatta i pennan en wederläggning uti Swenske rim,

sådane som Konungen dem samma til större delen wille öfver-

tänka, hwilken äfwen kart dereffter genom tr5^cket utfärdades».

' M. Wexionius, Epitome descriptionis Suecite etc. (Åbo 1650), lib. 10, cap. 9.

-
J. Schefferus, Svecia literata (Sthin 1680), s. 29; oförändrat i 2:a uppl.

1698.

'
J. Schefferus, anf. arb., s. 27; oförändrat i 2:a uppl.

' Se Kongl. Bibliotekets Handlingar, Bd i: i (Sthm 1768), s. 7.

'' A. A. Stiernm.^n, Anonymorum ceniuria prima (Sthm 1724), s. 7 f. Stiernman

nämner även, att somliga (»quidam») ansett, att Olaus Petri varit författaren. I

Stiernmans i handskrift föreliggande, i Uppsala universitets bibliotek (under sign.

U 199 ff.) förvarade Bibliotheca Svio-Gothica finnas om författarskapet f. ö. inga

närmare upplysningar.
"

J. Lexelius, De caussis raritaiis librorum (Diss. Ups. praes. J. Ihre), P. 2

(Ups. 1743), s. 9.

' O. Celsius, Konung Gustaf den förstes historia, D. 2 (Sthm 1753), s. 327.
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Stödjande sig på Lexelius och v. Celse uttalade C. G. Warmholtz'

sina tvivelsmål angående antagandet, att konungen själv för-

fattat svaret; han lämnade emellertid frågan oavgjord. För

konungen som författare uttalade sig sedermera med bestämd-

het L. Hammarsköld-, E. G. Geijer'' och P. Wieselgren.^

I den efterskrift, som G. E. Klemming bifogade sin foto-

litografiska faksimileedition (1863), sammanjämkade han de

kungliga sekreterarnas ovan anförda uttalanden och Messenius'

uppgift därhän, att konungen var den muntlige och Peder Swart

den skriftlige författaren. Att Peder Swart är författare till det

rimmade svaret, huru intimt än konungen samverkat angående

det faktiska innehållet och de meddelade uppgifterna, därom kan

efter bekantblivandet av det k. brevet till Peder Swart av den

31 dec. 1557 intet tvivel råda. En granskning av språket^ i

Gensvaret och i Peder Swarts övriga skrifter (Gustaf I:s krönika,

utgiven 1870 av G. E. Klemming och 1912 av N. Edén^ samt

Ärepredikan över Gustaf I, utgiven 1620 av Sylvester Johannis

Phrygius) har för övrigt bragt i dagen märkliga parallellställen,

som otvetydigt hänvisa på samma författare.

Man kan taga för givet, att den gode Västeråsbiskopen icke

dröjde med att efterkomma sin konungs bud att infinna sig i

Stockholm. Redan under de första månaderna av år 1558 var

arbetet med Gensvarets författande i full gång. Genom ett i

' c. G. Warmholtz, Bibliotheca historica Sveo-Gothica, D. 6 (Sthm 1791), s. 28 f.

L. Hammarsköld, Svenska vitterheten. Historiskt-kriiiska anteckningar. 2:a

uppl. (Sthm 1833), s. 42.

' E. G. Geijer, Svenska folkets historia, D. 2 (Örebro 1834), s. 144 f.

* P. WiESELGREN, Sveriges sköna litteratur, D. 3 (Lvind 1835), s. 158. I sin

vanliga översvallande stil yttrar Wieselgren om detta Gustaf Vasas föregivna dikt-

prov: »Patriotism glöder i hvarje ord; poesi kan ej heller saknas i en mans skrift,

hvars själ var en af de hjeltedikter, menniskoandarnes Fader och Skapare någon

gång låter oss se i Historien».

' Se H. Vendell, Språket i Peder Swarts krönika (Hfors 1905), s. IV, 156, 159,

161, 162, 179 osv. — Ytterligare bidrag till kännedomen om Peder Swarts språk läm-

nar J. Palmer i Från Filologiska föreningen i Lund. Språkliga uppsatser. 4 (Lund

1915), s. 106—113.

° Eden, som i sin upplaga av Peder Swarts Konung Gustaf I :s krönika (Sthm

1912), s. Xin f. samlat de fåtaliga upplysningar om författaren, som kunnat vinnas,

betonar, att det säkerligen icke finnes något skäl att uppfatta denna krönika — vil-

ket stundom skett — såsom i alla sina enskildheter direkt inspirerad av konungen.
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registraturet^ bevarat brev av den 17 mars 1558 till ärkebiskop

Lars (Laurentius Petri) i Uppsala erhåller man en intressant

inblick i metoden för insamlandet av det behövliga litterära

materialet. I detta brev sade sig konungen ha fått sig bekant

(av allt att döma efter en framställning av Peder Swart), att

ärkebiskopen ägde en gammal dansk historieskrivare, »benempd

Johannes Saxo»-; denna bok begärde konungen till låns på en

hten tid för att därur hämta stoff för den skildring av danskarna,

som han ämnade låta utarbeta som svar på den bok, som de

skri\-it mot svenskarna, »som» — tillade han — »I uthan tvill

vel haffve seedt och förnummett». Säkerligen sände ärkebiskopen

sin Saxo^ till konungen. I sina avoga känslor mot Danmark
hade konungen tvenne föregångsmän i Hemming Gadh och

Johannes Magnus. Väl hade konungen haft mycket att

anmärka mot Johannes Magnus' sätt att behandla den senaste

tidens svenska historia\ men då han i hans historieverk funnit

^ K. Gustaf I :s reg., 28, s. 100.

^ Den egendomliga benämningen »Johannes Saxo» återgår på Johannes
Magnus, Historia de omnibus Gothorum Sveonumque regibus (Rom 1554), s. 17: » . . .

Saxonem Danicum, quem Irenicus loannem Saxonem vocat». Om denne Irenicus

se E. Petersen i [Dansk] Historisk Tidsskrift. 6. R. Bd 4 (1893), s. 472, På ett ställe

(i Hemming G.\dh's tal mot danskarna) s. 754 uppträder Saxo under benämningen »Jo-

hannes de Saxonia», vilket i de å nästa sid., not. 2, omtalade svenska översättningarna

(se Scripiores etc, Hl: i, s. 48) översättes med »Johannes Saxo». Det där anförda

Saxocitatet om danskarnas lögnaktighet (»liuge och bedraghe hålle \vi Dansche huar-

ken för scham eller lasth») återfinnes i gensvaret i denna form: »Ther han (o: Saxo

Grammaticus) seger sijn ord så fram /Liuge och bedrage är ingen skam». — Det ingår

för övrigt icke i planen för denna uppsats att närmare analysera Gensvarets litterära

karaktär och i detalj granska dess faktiska innehåll. En ingående undersökning

t. ex. om förhållandet mellan Gensvaret och Hemming Gadhs tal och Johannes Mag-
nus' Historia skulle möjligen vara givande.

^ Onekligen ett mycket gammalt exempel på bokutlåning mellan Uppsala och

Stockholm! Den lärde ärkebiskop Lars måste ha ägt ett stort bibliotek; ingen ho-

nom en gång tillhörig bok har emellertid hittills kunnat påvisas i något svenskt bib-

liotek. Av de olika Saxoupplagorna kunna endast de bägge äldsta latinska (Paris

1514 och Basel 1534) komma i fråga; exemplar av den första finnas nu i Kungl. Bib-

lioteket i Stockholm, Uppsala universitets bibliotek och i Stifts- och läroverksbiblio-

teket i Västerås, av den senare i Kungl. Biblioteket i Stockholm, Uppsala univer-

sitets bibliotek och Stifts- och läroverksbiblioteket i Skara.
* Den år 1544 avlidne Johannes Magnus' Historia utgavs av hans broder Olaus

i Rom 1554. I mars månad samma år sände Olaus exemplar av den i januari färdig-

tryckta boken till konung Gustaf och hans söner. Hans den i maj 1554 daterade

brev till konungen om denna med flera saker finnes tryckt hos H. Spegel, Skrijtelige
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en sådan godbit som det a.v Johannes Magnus skrivna\ men i

Hemming Gadhs mun lagda beryktade talet mot danskarna,

torde hans motvilja mot Johannes Magnus' arbete hava något

mildrats. Hans tillfredsställelse med Hemming Gadhs oration

tager sig bland annat uttryck däri, att han låter översätta den

till svenska och utsänder avskrifter- därav till sina förtroende-

män i landsorterna. Ett exempel härpå föreligger just från den

26 febr. I558^ då han tillställer Gustaf Olsson Stenbock en dylik

avskrift. Under sådana förhållanden är det mycket förklarligt,

att anspelningar på Hemming Gadhs tal förekomma även i

Gensvaret.

Om tidpunkten, när Peder Swart kunde avlämna till konungen

de beställda verserna, finnes ingen underrättelse bevarad. På

hösten 1558 är emellertid Gensvaret under tryckning, såsom

framgår av ett ställe i ett den 17 nov. 1558^ daterat brev till

sonen Johan, vari konungen säger sig ämna skicka till Johan

några exemplar av svaret, »så snarth någre upå prentett rede

bliffve». Den 3 dec. s. å. förelåg svaret färdigtryckt, ty denna dag

utsände konungen exemplar till sina förtroendemän landet runt.^

bewis hörande til sivenska kyrckw-historien eller biskops chrönikan (Ups. 1716), s. 87 f.

Detta brev kom konungen tillhanda den 4 aug. s. å., och han besvarade det redan

den 8 aug.; se A'. Gustaf I :s reg., 24, 1553— 1554 (Sthm 1906), s. 382 ff. I sitt svar

säger konungen, att han ännu icke erhållit de översända exemplaren av Johannes'

historia, och att han skall låta granska den samma, så snart den kommer honom till

hända. I ett den 4 maj 1555 daterat brev till sönerna Erik och Johan [se K. Gustaf

I:s reg., 25, 1555 (Sthm 1910), s. 185 f.] omtalar han, att han till dem översänder ett

nyHgen ankommet, i jämförelse med det först erhållna förändrat e.xemplar av arbetet

i fråga (av honom kallat »JNI. Oluffz Svinefottz crönicko), samt uttalar sitt misshag

med åtskilliga ställen i detsamma, särskilt kap. i av 15:6 boken.
' Att det i Johannes Magnus' Historia etc, s. 753—776 intagna Hemming Gadhs

tal mot danskarna inför svenska rådet är apokryfiskt och en produkt av Johannes
Magnus' skriftställartalang, därom är kritiken nu fullt ense; se V. Söderberg, Det

Hemming Gadh tillskrifna talet mot danskarne i Historiska studier tillägnade H.

Hjärne (Upps. 1908), s. 645—674.
^ Att de av C. Annerstedt i Scriptores rerum Svccicarum mcdii aevi, Tom.

III: I (Ups. 1871), s. 47—67, tryckta svenska versionerna av Hemming Gadhs tal

stå i samband med denna översättnings- och avskriftsspridningsverksamhet, torde

efter E. Hildebrands utredning i Historisk tidskrift, Årg. 6 (1886), s. 235— 240,

icke vara för djärvt att antaga.
' Se A'. Gustaf I:s reg., 28, s. 69 ff.

Se anf. arb., s. 467.
^ Se anf. arb., s. 492.
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Av den vid utsändningen den 3 dec. 1558 bilagda skri\-elsen

liksom av ett brev till sonen Erik av den 10 dec. s. å.^ framgår,

att konungen med Gensvaret i första rummet avsåg att upplysa

och bearbeta den inhemska opinionen. I den förra heter det:

»Och mage I först thänne crönicke siälffve öffverläsze och sedénn,

hvar tilfälle giffves känn, lathe samme crönicke och andre vare

trogne undersåter höre och förstå, ath the mage förnimme, med
hvad grund the danske plage mest umgå, och thär aff lare vette

tage sig therföre till vare, som störste macth opåligger etc,

hvilcketh vij edher udi enn gunstig velmening icke haffve veleth

förhoUe». I brevet till Erik formuleras avsikten sålunda: »Effter

udi samme exemplar (o: de till Erik översända exemplaren av

Gensvaret) månge stycken finnes, som the oförsöckte och aff

litenn förfaren [het] ähre ebland osz svenske kunne bliff^^e under-

vijste utaff och vette tage sig framdelis tilvare, thärföre må thu

late them thätt läse och höre, som thu thär nedre hos tigh haffver,

och sådant sig och menige rikett till gode och nytte göre kunne,

och hvar thu någre flere exemplar utaff samme slag behöffver

och tijtt ned til tig (o: i Kalmar) haffve vilt, vele vij [tig] them
då och tilhande komme late».

Då konungens förtrytelse framför allt vänt sig mot den i

konung Hans' krönika lämnade framställningen av Sveriges mel-

lanhavanden med Danmark, är det honom angeläget att i Gensva-

ret låta beriktiga de danska osanningarna. Lika angeläget är

det emellertid för honom att lämna ur svensk och ur hans egen

synpunkt tillfredsställande upplysningar- om de senaste årtion-

' Se K. Gustaf I :s reg., 28, s. 522.
° Gensvarets historiskt-pedagogiska karaktär framlyser även i de förmanings-

ord, som konung Johan riktar till sin broder hertig Karl i ett brev den 6 nov. 1571:

')
. . . E. K:tt wijlle och komma wår Salige her Faders rådh jihågli, och om E. K:tt

icke kan dragé till minnes, huadh H. K. ]\I:tt offte haffner warnett både oss, E. K:tt

samptt alle wåre bröder och förwanter, teslikes och alle swensker, så mååtte eder (!)

E. K:tt låthe {o: läse) then Crönick, som H. K. M. haffuer låthidh vvtgåå någott

för Hans M:ttz dödelige affgängh, thedh ingen suensker man bör förgäthe». (K.

Johans registratur i Riksarkivet, 1571, fol. 265.) Detta konung Johans brev om-
nämnes i A. A. Stiernman's Bibliotheca Svio-Gothica, Tom. I (handskr. UB U 199)

fol. iii; Stiernman har påtagligen fått sin kunskap om brevet från E. P.\lmskiöld's

Bibliographia Sveo-Gothica, V. I (handskr. i Kungl. Biblioteket i Stockholm Rålamb-
ska saml. nr 23 4:0), fol. 119.
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denas svensk-danska relationer. Peder Swarts icke alltför poe-

tiska penna står konungen villigt till tjänst. Vad som saknas

i poetisk flykt, tror sig författaren kunna ersätta med kraftord.

Gensvarets tillkomsthistoria visar konungen vara fullt under-

kunnig om den politiska publicistikens med boktryckarkonstens

uppfinning allt mer stegrade betydelse. Ehuru själft icke en

direkt historisk skrift är Gensvaret i den mån den hämtat näring

och ingivelse ur Johannes Magnus' Historia ett led i den lit-

terära fejd mellan nordens historieskrivare, som skulle komma
att fylla det följande århundradet.

Gensvaret blev snart bekant^ även i Danmark och mottogs

helt naturligt med allt annat än vänliga känslor. De direkta

personliga anfallen kunde icke undgå att såra. Särskilt kände

sig den danske konungens mäktige kansler Johan Friis ut-

manad. Om honom stod att läsa i Gensvaret:

Måtte man ock tale om ber Johan Frijs,

Han hoUes j Danmarck för mykit wijs.

Han är wäl wijs doch til mate,

Jagh troor the skole ev alle båte.

Han faar fast effter the Swenskcs hale,

Med falskheet plager han them hugswale.

Sin egen Herre han gör ock så,

Så at han är worden både gammel oc grå.

Han förer honom på then hale ijs,

Ther före borde honom fulstoort ett rijs.

Itt rijs som hadhe nöter burit,

I tolff åår för än thet bleff aff stubba skurit.

Han svarade med en nidvers om konung Gustaf, vilken finnes

bevarad i en nedskrift av Anders Sorensen Vedel- och här må
citeras, då den synes vara hittills föga observerad i Sverige:

' H. F. RoRD.\M, Historieskrivningen etc, s. 75, meddelar, att i Kungl. Biblio-

teket i Köpenhamn finnes i Gl. kgl. Sami. 838 Fol. en samtidig handskriven dansk

översättning.

- Detta dokuments som bevaras i Kungl. Biblioteket i Köpenhamn, finnes fak-

similerat i P. Hansen, Ilhisireret dansk LUteraturhistorie . 3. omarb. Udg. ved C. S.

Petersen, Bd I (Khvn igiöff.), s. 394 f., varest också den ovan anförda texttrans-

skriptionen finnes avtryckt. Dessa Johan Friis' verser finnas förut tryckta hos.

P. F. SuHM, Nye Sanilinger til den danske Historie, Bd 3 (Kbvn 1793—94), s. 268 f.

och H. F. R0RDAM, Historieskrivningen etc, s. 75 f.
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Hueni der liaffuer it brudet suerd,

Hand lade det bliffue i skede.

Om hand vil rida i herre ferd,

Oc fecte met de vrede.

Kong Gustaff aff Siierig den mectige mand
Hand loed sin viHe (visdom) kiende,

En kronick screff hand met egen haand,

I Danmarck ind at sende.

Hand spotter saa mangen erhg mand
I Danmarckis kongis rige,

Hand er nu groed saa hoyt paa stånd,

Hand mien. hand haffuer ey lige.

Sit fengsel staal sig fra,

Fick en fordantz met kagen i Lybeck:

Ku suantz.'

Från svensk sida saknades ej alldeles betänkligheter mot
att på sätt som skett besvara danskarnas krönika. I ett mycket

känt och ofta citerat, ur flera synpunkter märkligt aktstycke,

som redan år 1751 publicerades av O. Celsius', uttalar sig Gustaf

Vasas pohtiske agent i Tyskland, den lärde Jöran Gylta',

om Gensvarets olämplighet.

' I övermåttet av sina känslor tillgriper Johan Friis till sist det gamla öknamnet
»korumpa», som danskarna uppfunnit i anknytning därtill, att Gustaf Vasa efter

flykten från Kalö åtföljde några oxdrivare, innan han, iklädd bondekläder, nådde
fram till Lybeck. Sören Norby brukar år 1526 om konung Gustaf dels uttrycket

»konick Koeschwancz aus Schweden» (se Hanserecesse von 1477—1530, Bd 9 (Miin-

chen & Leipzig 1913), s. 414), dels uttrycket »konungh korumpe» (se K. Gustaf I :s

^^g: 3. 1526 (Sthm 1865), s. 392); det förra stället finnes citerat i NTBB, Årg. 5 (1918)

s. 27 av doc. G. C.\RLSSON, som ock fäst min uppmärksamhet på det senare. Vilken

verklig eller uppdiktad händelse i Gustaf Vasas liv som uttrycket »fördans med
käken i I^ybeck» anspelar på, är mig icke bekant. Belysande för öknamnets upp-

komst och sega kvarblivande är ett ställe i den av kanslern Friedrich von Westen
förda resejournalen under Greve Edzards af Ostfriesland resa till Sverige år 1558 (se

K. Gustaf I :s reg., 28, s. 651): »Auch wirt dem koningk von Schweden daselbs (o: i

Lybeck) manigerlei nachgeredt, und heissen inen den Schwedischen oxendreiber».

- O. Celsius, Monumenta politico-ccclesiastica ex archivo Palmskiöldiano niinc

primiim in lucem edita; denna urkundspublikation utgavs i en disputationssvit i

Uppsala åren 1750— 1753. — Jöran Gyltas åsyftade aktstjxke upptager s. 53—61.

' Om Jöran Gylta. se Biographiskt Lexicon, Bd 5 (Ups. 1839), s. 369 och där åbe-

ropad litteratur. De där meddelade biografiska och litterära upplj^sningarna äro i

behov av en revision. Egendomligt nog finnes Jöran Gylta upptagen bland Lyskan-
ders Scriptores Danici; se H. F. Rordam, K. C. Lyskanders Levned etc, 230 f.

Undersökas bör, om icke den samling av Gjdtasläktens papper, som omtalas av F.

Ödberg i Vestergötlands forminnesfören:s tidskrift, [Bd i:] H. 8/9 (1897), s. 95, inne-

håller något om Jöran.
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Det av Celsius tryckta aktstycket är hämtat ur den Uppsala

universitets bibliotek tillhöriga Palmskiöklska samlingen, Tom. 26,

s. 1307—1324; det är en avskrift av ett med namnet Jöran Gylta

(»Gergius Gylta») undertecknat, odaterat brev till en icke namn-

given adressat. Celsius rubricerar aktstycket såsom »Georgi

Gyltae Epist. ad Princ. quend. in Aula Gustavi I. degentem».

Det möter emellertid icke alltför stora svårigheter att redan

efter granskning av Celsius' avtryck närmare (och riktigare)

precisera både adressat och tid. Vad först tidpunkten för brevets

författande angår, så omnämner Gylta, att till den ort, där han

vid brevskrivningstillfället befann sig, kommit underrättelser,

att biskopen av Lybeck Anders v. Barby avlidit. Nu avled denne

i Danmark den 3 aug. i55g\ som alltså blir terminus post

quem. Vidare nämner Gjdta, att det sports, att den danske

konungens kröning uppskjutits till »söndagen näst efter Barto-

lomei», d. v. s. den 27 aug. 1559. (I själva verket ägde kröningen

— med ett kortare uppskov^ — rum redan den 20 aug. 1559.)

Brevet kan därför dateras till omkring mitten av augusti 1559.

Angående Gyltas vistelseort vet man av konungens den 16 jan.

1558 daterade instruktion för honom^ att han var ålagd att under

sin mission i Tyskland flitigt växla orter för att kunna inhämta

behövliga underrättelser, och intet ger vid handen, att han icke

vid nu ifrågavarande tidpunkt uppehållit sig i Tyskland." När

han därför i brevets första mening säger, att han »nu nyligen»

för att lämna upplysningar angående freden i Speyer varit hos

* Se Dansk biografisk Lexikon, Bd i (Khvn 1887), s. 517.

^ Då brevtexten — vilket i det följande kommer att påpekas — är en »transla-

tion» av ett latinskt original, skulle man möjligen kunna våga den gissningen, att

genom ett förbiseende \'id översättningen kommit att skrivas »söndagen näst

efter Bartolomei» i stället för »söndagen näst före Bartolomei», vilket senare

datum just är den 20 augusti; i sådant fall skulle Gvltas uppgift stämma med den

verkliga kröningsdagen.
' Se K. Gustaf I :s reg., 28, s. 11 f.

' För hans vistelse i Tyskland tala tvärtom de brev, som hertig Erik skrev till

honom, den 8 juni 1559 med uppdrag att (troligen i Lauenburg) åt hertig Erik anskaffa

hertig Eriks moders, drottning Katarinas, »vapner och 16 aner medh nampnen»,

och 24 sept. 1559 med bud att infinna sig i Kalmar för att rådslå »om någre vichtige

saaker» (möjligen den engelska giftermålsplanen eller frågan om Fr. Spedt); se A'

Gustaf I:s reg., 29, 1559—1560 (Sthm 1916), s. 651 och 660.
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den med titeln »Förste» karakteriserade adressaten, måste denne

antagas vara en furstlig person i Tyskland. De ordalag, vari

Gylta behandlar den lärda bildningens tillstånd i Sverige och

skildrar de materiella och militära intressenas dominerande roll

därstädes, samt det sätt, varpå han omnämner, att han avstått

från att söka hög befordran i fäderneslandet, tyda på, att brev-

emottagaren är en utlänning. De ämnen, som f. ö. avhandlas

i brevet, angå i hög grad Sverige och dess politik samt konungen

och hans familj, vadan adressaten bör sökas bland konungens

tyska furstliga släktingar. På ett par ställen anspelar Gylta

(av artigt smicker) på den auktoritet och det inflytande, som

adressaten äger hos konungen och hans söner.

Vid en överblick över möjliga adressater inom den av de

genom den gjorda textinterpretationen framkomna indicierna

begränsade kretsen visar det sig, att det egentligen endast är

två personer, som kunna komma i fråga, konungens svåger hertig

Frans af Sachsen-Lauenburg och hans systerson greve Johan

av Hoya d. y., biskop av Osnabriick. Med bägge dessa under-

höUo konungen och hans söner förbindelserna, och bägge ^ voro

f. ö. just i augusti 1559 på väg till Stockholm för att närvara vid

greve Edzards af Ostfriesland bröllop med konung Gustafs äldsta

dotter, Katarina.

Den av Celsius i den Palmskiöldska samlingen funna avskriften

av Gyltas brev är emellertid icke den enda hithörande arkiva-

liska handlingen. I Riksarkivet finnas bland strödda historiska

handlingar från 1500-talet även några Gyltapapper, däribland

just detta brev i tvenne skepnader. Först och främst finnes ett

konvolut med påskrift »Translation aff Gylltens Latiniske missiue

till Bispen till ossenbryggie och aff thz ängelske breff», men blott

innehållande — utan att något finnes, som antyder, att innehållet

är fragmentariskt — det av Celsius tryckta brevet från början

t. o. m. ordet Augusti (Celsius s. 61); detta dokument är — in-

klusive den anförda påskriften — skrivet med en stil, som icke

är identisk med Gyltas egen, sådan man känner den från hans

namnteckning i ännu bevarade, honom en gång tillhöriga böc-

' Se K. Gustaf I :s reg., 29, s. 260.
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ker.' Vidare finnes av detta brev (dock utan påskriften)

en gammal avskrift, ävenledes i folio; denna avskrift saknar

sista bladet och slutar med orden ändogh hon på t hen (Cel-

sius s. 59). Med denna avskrift hör på visst sätt samman ett

i den Engeströmska samlingen i Kungl. Biblioteket i Stockholm

av Klemming funnet och publicerat- blad, som är skrivet med
samma stil på samma sorts papper och försett med marginal-

anteckningar av samma hand (Sven Elofsson), som skrivit

anteckningar i kanten på den i Riksarkivet befintliga avskriften.

När Klemming publicerade det Engeströmska bladet (som han

av allt att döma tog för ett original av Gylta), uteslöt han de

tre första raderna och angav icke, att den text, som han tryckte,

utgjorde just slutet av det av Celsius redan tryckta Gyltabrevet,

fr. o. m. orden Jagh sendher (som följa omedelbart efter ordet

Augusti, Celsius s. 61). Detta brevfragment förklarade Klem-

ming vara ett brev ställt till konung Gustaf och skrivet, innan

konungen skrev sitt i det föregående omtalade brev till Peder

Swart den 31 dec. 1557, d. v. s. långt innan Gensvaret var påtänkt,

än mindre tryckt. Detta Klemmings påstående är ett misstag,

ty i det av Klemming tryckta stycket talas det uttryckligen om,

att den danska krönikan icke är en ny bok, såsom den trott, som

skrivit Gensvaret (»såsom then som samme Rijm dictedhe meener»),

vars tillkomst han beklagar. Efter den i Riksarkivet ännu

befintliga avskriften — innan den blev defekt — är den Palm-

skiöldska avskriften gjord, vilket framgår därav, att i den Palm-

skiöldska medtagits en och annan (däribland den viktigaste)

av Sven Elofssons marginalanteckningar. När Palmskiöld lät

göra sin avskrift, var dess förlägg fullständigt, d. v. s. ägde ännu

ett blad, som innehöll slutet (d. v. s. från och med orden tijdh

war ung till och med ordet Augusti, Celsius s. 59—61) av

' I den ena av dessa böcker — Der Recht weg zu dem ewigen leben . . . U. o.

1525 (nu i Uppsala universitets bibliotek) — skriver han sitt namn »Gylthe» och i

den andra — Silii Italici Libri XVII. Belloriim, quae Romani aduersus Poenos ges-

serunt. . . . Basel 1543 (nu i Kungl. Biblioteket i Stockholm) — »Gylte»; anmärkas

bör dessutom, att den, som skrivit translationen, i påskriften använt den vid om-

talande brukade namnformen (»Gyllten») och därtill stavat den med två -11-.

- G. E. Klemming, Ur en antecknares samlingar [2:a uppl.] (Ups. 1880—82),

s. 230 f.



PEDER SWARTS GENSVAR I558 I55

Gyltas »translation», vilken som förut nämnts utgjort dess

förlägg. Nästa blad — det av någon autografsamlare utrivna

Engeströmska bladet — utgjordes av en avskrift av ett annat',

odaterat och adressat saknande Gyltabrev. När Palmskiölds

kopist avskrivit det första Gyltabrevet, stannade han vid dess

sista ord Augusti; som stilen i Tom. 26, s. 1323 utvisar, har sedan

en annan skrivare vid ett annat tillfälle fått som slut på brevet

avskriva slutet av nästa i förlägget befintliga Gyltabrev. Härvid

har han genom ett egendomligt sammanträffande kommit att

liksom Klemming (avsiktligt) utesluta de tre översta raderna

på sidan. Dessa tre rader innehålla följande: »Thesse her hoss

bundne breff fich iagh ifrå Frederick Spett-, som är her än nu och

ändogh han haffuer tilförende waritt oss emott, så är han dogh

nu godh bliffuen på wåre sidhe, så mykit iagh kan fornumma».

Som synes, passa dessa rader alls icke tillsammans med brevet

till den tyske fursten. De av Gylta omtalade Spedtska breven

skulle naturligtvis sändas hem till Sverige. Tonen är också en

annan och avpassad efter en svensk brevemottagare. Även
stilistiskt sticka dessa rader av från det föregående brevet, men
stå i stället i god samklang med det följande.^

' Det genom bladförUisten saknade textstycket är för litet för att kunna utfylla

det förlorade bladets bägge sidor; man kan således icke antaga, att det Enge-

strömska bladet utgör en omedelbar fortsättning av samma brev. Ovisst är,

om icke före det Engeströmska bladet ytterligare ett eller flera blad utrivits och

försvunnit.

" Om denne beryktade äventyrare, som var inblandad i de flesta storpolitiska

intriger under flera årtionden av 1500-talet, se Allgemeine Deutsche Biographic, Bd
35 (Leipzig 1893), s. 88—92. Även i de nordiska förvecklingarna ville han hava sin

hand med och uppträdde vid skilda tillfällen som Sveriges fiende. Vid det mecklen-

burgska hovet hade han under långa tider sitt högkvarter. Under 1560-talet hade
hf.n en stor plan att störta Vasaätten och på Sveriges tron uppsätta huset Habs-

burg; se G. C. F. Lisch i Jahrbucher des Vereins fiir meklenburg. Geschichte u. Al-

terthumskunde, Jahrg. 8 (1843), s. 96 f. — Vid nu ifrågavarande tillfälle (1559) torde

Fr. Spedt ha uppehållit sig i Lybeck, där även Jöran Gylta i augusti månad kan
tänkas ha uppehållit sig (jfr nämligen den i det föregående anförda notisen i brevet,

att »hit» ingått underrättelse att biskopen av Lybeck avlidit i Danmark). Man
har f. ö. från detta år en direkt underrättelse, att Fr. Spedt i Lj-beck förhandlat

med en svensk agent; se H. Schnell, Mecklenburg im Zeitalter der Reformation.

1503—^6oj (BerUn 1900), s. 204.
' Redan när jag först gjorde bekantskap med det av Celsius tryckta brevet,

hade jag fäst mig vid, att brevets slut i stilen skilde sig från brevet i övrigt. Adres-
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Vad Sven Elofssons marginalanteckningar angår, liar Klem-

ming efter hans originaluppteckning publicerat' den, som rör

författarskapet till Gensvaret; den var emellertid förut känd

genom Celsius' historia- och även citerad av Geijer.^ Ännu en

annan anteckning av hans hand, som icke blev medtagen i den

Palmskiöldska avskriften och därför undgått uppmärksamheten,

förtjänar anföras. Till det bekanta stället om skolornas förfall

(Celsius s. 56) har Sven Elofsson i kanten anmärkt: »N. B.

Rade Gud at thz icke går oss nu öffuer, hac tempestate turbulen-

tissima, effter nu myket mindre sorgh ther om drags, än då skedde

när thenne Epistel skreffz [framledne konungh Erich til, när

han war utwald konungh]». De av mig inklamrade orden äro

av Sven Elofsson själv överstrukna, men av stort intresse, ty

de visa, dels att hans anteckningar tillkommit efter år 1577 (året

för konung Eriks död), dels att Sven Elofsson en tid haft, men

satens nationalitet och höga stäUning, att icke tala om vissa stihstiska egendomlig-

heter nödgade till antagandet, att brevet ursprungUgen varit avfattat på latin; här-

emot stred emellertid slutet, som icke verkade översättning. Redan innan jag när-

mare granskat de ovan omtalade Gyltahandlingarna i Riksarkivet, tänkte jag mif^

hypotetiskt, att det av Celsius tryckta aktstycket var en kontamination av två brev.

På grund av vissa beröringspunkter i innehållet torde emellertid de bägge breven

ha tillkommit vid ungefär samma tidpunkt. Det senare brevets adressat är möjligen

hertig Erik; härför talar i viss mån Sven Elofssons i det följande omtalade, en gång

gjorda, men sedan utstrukna anteckning om, att det första brevet skrivits till hertie;

Erik, samt den omständigheten, att hertig Erik, såsom förut omtalats, den 24 sept.

1559 avlät ett brev till Gylta, vari han för viktiga ärendens skull kallar honom till

Kalmar. Klemming, som själv antog, att det av honom offentliggjorda brevet var

ställt till konung Gustaf, har å det Engeströmska bladet antecknat, att enhgt E.

Palmskiöld, Bibliographia Sveo-Gothica, P. I (handskr. i Kungl. Biblioteket i Stock-

holm Rålambska saml. nr 23 4:0), fol. 119 brevets adressat är hertig Erik. Detta

Palmskiölds påstående stämmer visserligen alls icke med hans (eller hans skrivares!

i det föregående behandlade sätt att avskriva och hopsvetsa de bägge Gyltabreven;

när dessa emellertid — som jag tror mig hava uppvisat — hava olika adressater,

finnes intet, som direkt hindrar — men väl ett och annat, som antyder — , att det

senare brevet verkligen är ställt till hertig Erik.

' G. E. Klemming, Ur en antecknares samlingar [2:a uppl.], s. 234.
- O. Celsius, K. Gustaf I:s historia, D. 2, s. 327.
^ E. G. Geijer, Svenska folkets historia, D. 2, s. 144 f. — Geijer citerar emeller-

tid som källa Sven Elofssons Paralipomena bland de Nordinska handskrifterna i UB.

Jag har icke kunnat finna detta ställe varken i den tryckta editionen av Paralipomena

(i Handlingar rörande Skandinaviens historia, D. 12 (Sthm 1825), s. gi—239) eller i

de 5 avskrifter (E 249, 250, 262, 274 och Palmsk. 26 b), som finnas i UB. Möjligen

föreligger en förväxling med den Palmskiöldska handskriftstomen 26, s. 1325.
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sedan övergivit den tanken, att Gyltas brev var ställt till hertig

Erik.

I det föregående har gjorts ett försök att uppvisa, att det

första och längsta av de av Celsius tryckta Gyltabreven är skrivet

i Tyskland (i Lybeck?) kring mitten av augusti 155g till en tysk

furste. Intet hindrar att acceptera den å konvolutet i Riks-

arkivet påtecknade uppgiften, att det är en översättning av ett

latinskt brev till biskopen av Osnabriick greve Johan av Hoya.^

Om Gensvaret på danskarnas krönika utlåter sig Gylta- inför

biskopen på följande, onekligen om politisk klokhet vittnande sätt:

» thet funnes nägre menniskior huilke udi tesse farligste tider hållit

för stor lust att förnye the gamble twedrechter mett the danske, och nu först

sware til thz som alrede för Trätie år sedan aff them schriffuet och dichted war,

' Om denne Gustaf Vasas systersons underliga öden se den förträffliga fram-

ställningen hos C. Stuve, Geschichte des Hochstifts Osnabriick, Th. 2 (Jena 1872),

s. 150 ff. Den uppfattning om sin biskoplige systersons sinnelag mot Sverige, som
konungen till sist fick, framgår av dennes brev till sonen Erik den 20 febr. 1560;

se A'. Gustaf I:s reg., 2g, s. 428. Att den uråldriga, förnäma, regerande ätten Hoya
kallas furstlig, är icke förvånande. Titulaturen »furste» brukar f. ö. även Märta

Sture, f. Leijonhufvud, i ett brev till biskopen; se De la Gardieska archivet, D. 5

(Lund 1834), s. 73. För kännedomen om biskopen av Osnabrucks förbindelser

med Sverige och sina kungliga släktingar (och möjligen också med Jöran Gylta)

torde ännu icke till fullo utnyttjat material finnas i den Historiska föreningens i

Osnabriick arkiv; se C. Stuve, anf. arb., Th. 2, s. 151. — Att brevet är ställt till

biskopen av Osnabriick, antager även E. M. Fant, Siipplenientum alterum Annaliuni

typographicorum seculi XVI in Svecia (Diss. Ups. 1800), s. 8, dock utan att anföra

källor eller bevis. För Geijer är emellertid adressaten fortfarande okänd, såsom

framgår av hans uttryck »Bref af Göran Gylta till en Svensk Herre» i hans Svenska

folkets historia, D. 2 (Örebro 1834), s. 14.

" Jag citerar efter »translationen» i Riksarkivet. Gyltas intressanta och viktiga

brev till biskopen av Osnabruck förtjänar att i sin helhet tryckas på nytt; Celsius'

text, som är tryckt efter en avskrift av en avskrift, företer många oriktigheter, som
tarva korrigering. — För en personlighet av Jöran Gyltas karaktär och politiska

vidsyn fanns föga användning i dåtidens Sverige. Hans lidelsefria, objektiva bhck

på händelser och förhållanden bragte honom understundom till övertygelser, som icke

alltid stämde med statsmaktens innehavares. Att benämna honom »danskvän»

vore att göra honom grym orätt, om däri inlades — vad som under de upprörda

tider han själv levde i kunde ligga nära till hands — en antydan om förrädiskt sinne-

lag mot eget land. Han var en politisk tänkare av europeiska mått, en renässans-

och humanismgestalt i ordets bästa bemärkelse. Det måste betecknas som en svår

förlust, att icke de många pohtiska rapporter, som han hemsände till konung Gustaf

och som av denne — att döma av en mångfald yttranden i de i riksregistraturet

bevarade breven, särskilt under åren 1558—1559 —• högt skattades, synas ha be-

varats till vår tid.
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och är nog sörgeligit att sådana wictige saker så lettferdeligen schole hoss oss

tracterede bliffua. Man holler thz för then störste dygd att kunne hade och

banne the danske, ändog att emellenn oss och them äre giorde och gångne för-

bund och fridestånd, dog achter jag oss altid nyttiger att holle tilbake mett

försmädelser och bannor, så länge wij och nödgas att holle tilbaka mz förssmäde-

lige och onde gerninger» o. s. v.

I det andra brevet framhåller han likaledes, att den danska

krönika, emot vilken Gensvaret vänder sig, icke är ny, och tilläg-

ger som bevis, att han »confereret bådhe exemplaria tilsamme»;

dessa exemplar böra hava varit upplagorna av år 1555 och 1534,

vilkas fullständiga likhet ovan framhållits. Att Gylta även

eljest och t. o. m. inför danskar uttalat sig mot hetsen mellan

svenskar och danskar, därpå må anföras ett synnerligen belysande

exempel. I ett år 1573 utgivet arbete omtalar Erasmus Laetus,

att Gylta, som han i snille, lärdom och historiska insikter jäm-

ställer med de främsta, under samtal med honom en gång (Gylta

var då sedan länge död) yttrat sig synnerligen skarpt om Johan-

nes Magnus' Historia och spått, att ur hans sådd olyckor — sju-

årskriget! — skulle uppväxa.'

Sedan länge är observerat, att av Gensvaret föreligga två

upplagor, båda med tryckåret 1558. Den tidigaste iakttagelsen

möter hos J. Lexelius^ som meddelar, att han har att tacka

en »vir ad hane Academiam praeclarus» (varmed möjligen åsyftas

den forne frejdade universitetsbibliotekarien, numera ärkebis-

kopen och prokanslern Erik Benzelius^ åt vilken Lexelius till

på köpet tillägnat sin avhandling) för påpekandet, att Gensvaret

utkommit två gånger samma år under skilda titlar. Lexelius

anför de bägge titlarna: 1° Een liten Crönike o. s. v. (se fig. i)

och 2° Sanferdige Suar o. s. v. (se fig. 3) och framhåller, att

tvenne olika upplagor måste föreligga, enär den under 2° anförda

har åtskilliga verser ändrade eller tillagda i jämförelse med den i

' Se C. Er.\smus AFichaelius Laetus, Margaretica (Frankfurt a. M. 1573),

foL b 3. (Denna viktiga hänvisning har jag hämtat från H. F. Rordam, Historie-

skrivningen etc, s. 85.)

'
J. Lexelius, De caussis raritatis lihrorum, P. 2 (1743), s. 9.

' Ett av de UB tillhöriga tre exemplaren (sign. 10: 125) har fordom tillhört

Lexelius' förmodade sagesman, enligt den egenhändiga ägareanteckningen å titel-

bladet: »Er. Benzelii. anno 1743».
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andra. Han anför ett exempel därpå och drager den slutsatsen,

att den tillökade upplagan måste vara den till tiden senare.

M. v. Celse' antecknar helt kort, att boken trycktes 1558 två

gånger, men går ej närmare in på frågan. C. G. Warmholtz-
anför in extenso Lexelius' ord om de bägge olika upplagorna och

deras ordningsföljd, men har f. ö. ingenting att tillägga. E. M.

Fant^ underkastar de bägge på hans tid i Uppsala universitets

bibliotek befintliga exemplaren^ en jämförelse, konstaterar, att

de representera olika upplagor, och anför i likhet med Lexelius

(dock utan att citera denne) titlarna på Gensvaret i de bägge

upplagorna. Han uppvisar sedan med exempel, att den ena

upplagan, som han därför anser vara den till tiden senare, företer

tillägg; Fant kommer således till samma resultat som Lexelius.

Stödd på uppgifter, som lämnats av universitetsbibliotekarien

J. H. Schröder efter de bägge i Uppsala befintliga exemplaren,

meddelar L. Hammarsköld^ att två upplagor utkommit, utan

att närmare angiva deras inbördes ordningsföljd. P. Wiesel-

gren" däremot ansluter sig till Fant och förklarar, att den med
tillägg försedda är den till tiden senare upplagan.

Ovanstående redogörelse har visat bibliografernas praktiskt

sett enstämmiga uppfattning om den kronologiska ordnings-

följden mellan de bägge upplagorna. Mot denna uppfattning

uppträdde G. E. Klemming år 1863' i efterskriften till den

fotolitografiska faksimile-edition av vad han ansåg vara den 2:a

' Se M. v. Celse i Kongl. Bibliotekets Handlingar, Bd i: i (1768), s. 7.

- C. G. \V.\KMHOLTZ, Bibliothcca historien Sveo-Gothica, D. 6, s. 27.

' E. M. Fant, Supplementum alteriim Annalinm typographicoriDn seciili XVI
in Svecia (iSoo), s. 5 ff.

' Utom det förut omtalade, Erik Benzelius fordom tillhöriga exemplaret ägde

UB ett exemplar (sign. 10: 186), som erhållits genom den Lidénska donationen och

å titelbladet bär Lidéns namn: »I, H. Liden».

* L. Hamm.^rsköld, Svenska vitterheten, 2:a uppl. (1833), s. 41 f.

' P. WiESELGREN, Svcrigcs sköna litteratur, D. 3 (1835), s. 158.

' Samma åsikt förfäktar Klemming i Ur en antecknares samlingar [2:a uppl.]

(1S80—82), s. 230—240, vilken uppsats i väsentliga stycken är ett omtryck av

efterskriften till 1863 års fotografiska faksimile-edition; åsikten är även den samma
i hans bibliografi Samtida skrifter rörande Sveriges förhållanden till fremmande magter

(Sthm 1 88 1—83), s. 5 (i Kungl. Bibliotekets handlingar, 3). Till Klemmings upp-

fattning ansluter sig Gensvarets senaste bibliograf G. Rudbeck, Skrifter till Sveriges

historia tryckta före 1600 (Diss. Upps. 1919), s. 34 i.
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upplagan, som han då utgav. Det torde vara lämpligt att anföra

Klemmings bevisföring med hans egna ord':

»Den ena upplagan (a), den sannolikt äldre och indragna, har loo sidor,

eller 4 sidor och 82 verser mer än den andra {b), hvilken, oaktadt en af de största

rariteter i vår litteratur dock, icke är så ytterligt sälls\iit som den förra. Man

har sagt [se den ofvan lämnade redogörelsen!] förhållandet vara motsatt, eller

att den längre redaktionen skulle vara yngre och innehålla åtskilliga tillägg;

men då skulle sällsjmthetsgraden vara omvänd. De i a befintliga men i b felande

verserna, tillsammans 94, bära helt och hållet pregeln af att naturligen tillhöra

stycket i ursprungligt skick, och deras uteslutande har, långt ifrån att förbättra

sammanhanget, betvdligt rubbat det, särdeles på sista stället, der icke mindre

än 62 verser saknas. I ersättning har b erhållit 12 nya verser, af hvilka några

äro bestämda förbättringar. Anledningen till dessa uteslutningar lär väl nu

svårligen kunna uppgifvas; måhända hafva några verser synts överflödigt starka,

ehuru, eller emedan, många andra kvarstå icke mindre uttrycksfulla. Andra,

såsom det sista långa stycket, hafva kanske befunnits innehålla för vidlyftiga

enskildheter och därföre blifvit strukna. Stycket om Karl Knutsson och pre-

laterna har väl biskopen-författaren funnit mindre nödigt och förmått koiiungcn-

förfat tåren att låta utgå.»

Klemming lämnar därefter en detaljerad framställning av,

vilka verser som uteslutits eller tillagts i de olika upplagorna.

Klemmings argumentering för sin ståndpunkt är lika litet

bindande som de föregående bibliografernås för sin. De använda

samma kriterium, nämligen tilläggens eller uteslutningarnas av

den nutida läsaren på skäligen subjektiva grunder värderade

lämplighet, men komma till motsatta resultat. Vad Klemming

dessutom anför om sällsynthetsgraden såsom kronologiskt kri-

terium, är av ingen vikt ifråga om en bok, där statistiken över

antalet överhuvud ännu existerande exemplar rör sig med så

ringa siffror; härtill kommer, att de nio nu kända ^ fördela sig

tämligen jämnt på de bägge upplagorna.

För att utröna upplagornas ordningsföljd bör man slå in på

en annan väg och söka efter yttre typografiska kriterier, vilka

tillåta ett objektivt bedömande.

' G. E. Klemming, Ur en antecknares samlingar [2:a uppL], s. 235.
- Var det av P. Wieselgren, Sveriges sköna litteratur, D. 3 (Lund 1835), s. 158

såsona å Löberöd befintligt omtalade exemplaret numera befinner sig, är mig icke

bekant.
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Svarsskriften på danskarnas krönika består icke blott av det

egentliga Gensvaret, utan detta föregås av ett avtryck' av slutet

av den gamla danska rimkrönikan samt av hela konung Hans'

krönika; allt detta inledes av ett gemensamt huvudtitelblad:

Ndger stycker aff then Danske Cröneke o. s. v., vilket förekommer i

två typer A och B (se fig. ii och 12). Från det varierande huvud-

titelbladet kan för tillfället bortses, och undersökningen må först

inriktas på Gensvaret, som föreligger i två olika tryck och sätt-

ningar, med olika titelblad och i vissa delar olika innehåll.

De olika gensvarstitelbladens utseende och innehåll framgår

av fig. I—4. Frågan är nu den, om anordningen å figurparet i—

2

är den äldre eller om det är figurparet 3—4, som representerar

den äldre upplagan. Ur typografisk synpunkt utfaller utan tvivel

svaret i den riktningen, att fig. i—2 tillhöra den i:a uppl. och fig.

3—4 den 2:a uppl. Det ligger nära till hands att tänka sig en

övergång från en anordning, sådan som den å fig. i—2 till an-

ordningen å fig. 3—4; men för en övergång i motsatt riktning

finnas inga typografiska skäl. När Gensvaret först trycktes,

satte det kungliga boktryckeriet^ på titelbladets baksida (se fig.

2) det stora riksvapnet för att liksom visa skriftens officiella ka-

raktär. När sedan fråga blev att på nytt sätta och trycka Gen-

svaret, kom man på den idén att låta riksvapnet fylla titelbla-

dets framsida och i det å klichén utsparda titelfältet sätta Gen-

svarets titel, som nu av utrymmesskäl måste väsentligen annor-

lunda stiliseras än som skett i det första trycket (se fig. i och 3);

den latinska sentensen och den högtidliga versen om Sanningen,

som i det första trycket haft plats å titelbladets framsida (fig. i),

flyttades nu till baksidan (fig. 4).

' Avtrycket, som är gjort efter ett exemplar av 1555 års upplaga, omfattar

tiden fr. o. m. konung »Voldemar Christoffers sön» t. o. m. konung Hans. Av 1555
års upplaga finnes intet exemplar i de svenska offentliga biblioteken; det exemplar,

som jag begagnat, tillhör Kungl. Biblioteket i Köpenhamn. Utan någon som helst

textuteslutning är avtrycket gjort mycket noggrant och följer förlägget slaviskt

sida efter sida. Ett antal smärre ortografiska och liknande svecismer finnas vis-

serligen, men de torde på den tiden varit omöjliga att undvika, när en dansk text

skulle sättas av en svensk sättare.

' Det kungliga boktryckeriet i Stockholm innehades då för tiden av Amund
Laurentsson; se G. E. Klemming & J. G. Nordin, Svensk boktryckeri-historia 1483—
1883 (Sthm 1883), s. 151.
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Att texten i den 2:a upplagan är n\'satt framgår av de för-

skjutningar i bokstävernas avstånd sins emellan, som komma
till synes vid en noggrann jämförelse mellan de bägge trycken.

Något annat var ju heller icke att vänta, ty det vore att tilltro

den tidens torftiga boktryckeriförhållanden allt för mycket,

om man säkert räknade med att Gensvarets sats blivit »stående».

Vid nysättningen begagnade man naturligtvis — så långt det

ur innehållets synpunkt var möjligt — det första trycket som

förlägg. Om man till jämförelse tager ett och samma uppslag,

t. ex. bl. Evj^'—Evijf (se fig. 5—8), visar sig det egendomhga

förhållandet, att nedtill på vänstra sidan finnes samma kustod

I be, ehuru den endast passar till den ena upplagan, vilken måste

vara den i:a. Den översta versraden å bl. Evij"" (fig. 6) hör i

satssammanhanget till den nedersta versraden å bl. Evj^' (fig.

5), med vilken den också rimmar. När sättaren av den andra

upplagan redan satt dessa sidor i samma skick som det, vari

de befunno sig i den första upplagan, och därvid också helt riktigt

satt kustoden ?Ibf, som motsvarar första ordet å uppslagets

högra sida, kom han att tänka på, att han genom någon jämkning

och genom att ändra skrivningen a\' mebb till nn kunde få plats-

att flytta översta versraden å bl. Evij^ till längst ned å bl. Evj^'.

Sedan han så gjort, glömde han emellertid att ändra
kustoden. Denna glömska är avgörande för utrönandet, ur

typografisk synpunkt, av upplagornas kronologiska följd.

Den upplaga, som har Gensvarets titelblad och bl. Evj^'—

Evij'' av det utseende, som fig. i, 2, 5 och 6 utvisa, anser jag

på de anförda skälen vara den i:a upplagan, och den upplaga,

som har det avvikande utseende, som framgår av fig. 3, 4, 7

och 8, blir således den 2:a upplagan. Detta resultat är rent

motsatt den av Klemming stadgade ordningsföljden. Om min

åsikt är riktig, kommer de förklemmingska bibliografernas upp-

fattning — om än fotad på andra grunder än de av mig fram-

ställda — åter till heders.

Det finnes även andra yttre skiljaktigheter mellan de bägge

upplagorna. Den i:a upplagans sista sidas utseende framgår

av fig. g; i den 2:a upplagan saknas, som synes å fig. 10, ordet

Ii

I
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2ilHm> framför årtalet. An viktigare är emellertid, att i den 2:a

upplagan finnes, då den är fullständig, efter Gens\-arets sista sida

ytterligare ett blad, som är tryckt endast å framsidan och där

som »Appendix» innehåller en liten dikt på 22 rader, vari Gen-

svarets tema i korthet sammanfattas (se fig. 13). Denna Appendix'

existens var obekant för Klemming, ty den saknas i de bägge i

Kungl. Biblioteket i Stockholm förefintliga exemplaren av Gen-

svaret, av vilka nämligen det ena är i:a uppl. (som aldrig haft

denna Appendix) och det andra ett i slutet mycket defekt exemplar

av 2:a upplagan.

Att i ett fullständigt exemplar av Gensvaret denna Appendix

borde finnas, därom fanns emellertid en gammal anteckning i

det tredje^ av Uppsala universitets biblioteks exemplar; i detta

fanns dessutom själva Appendix avskriven på ett inklistrat blad.

Därtill kom, att Uppsala-biblioteket år 1893 från Ericsbergs bib-

liotek fick sig tillsänd en fotografisk kopia- av Appendix, vilken

i original fanns i Ericsbergs biblioteks exemplar. Sedan jag haft

tillfälle granska samtliga kända exemplar av Gensvaret, har

jag funnit, att utom å Ericsberg finnes även i Universitetsbib-

lioteket i Köpenhamn ett exemplar av den 2:a upplagan med
denna Appendix. Det omtalade tillägget har jag endast funnit i

vad jag benämner den 2:a upplagan; det är ju också endast där,

som det är att vänta.

Den upplaga, varav Klemming utgav en faksimile-edition,

är den som han ansåg vara den andra'; då det verkliga förhållan-

det de bägge upplagorna emellan är det motsatta, är det den i:a

upplagan, som blivit faksimilerad.

Sedan på yttre grunder upplagornas ordningsföljd blivit fast-

' ställd, ö\-erlämnas åt den historiska och litterära kritiken att

undersöka moti\-en för de \-idtagna ändringarna.^ För antagan-

' Detta exemplar av 2:a uppl. (sign. 10: 450) tillföll UB genom greve C. Flemings

donation på 1830-talet.

- Denna fotografiska kopia har emellertid oriktigt blivit inklistrad i UB:s exem-

plar av den i:a upplagan.
* G. E. Klemming, Ur en antecknares samlingar [2:a uppl.], s. 240.

* G. E. Klemming, anf. arb., s. 237 anför de mest påfallande av de bägge upp-

lagomas textolikheter.
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det, att den i:a upplagan av Gensvaret blivit indragen och

ersatt med den 2: a, talar den omständigheten, att denna är för-

sedd med samma tryckår (1558); då den i:a upplagan icke blev

färdig förr än i slutet av november eller de första dagarna av I

december 1558, är det icke troligt, att man under de få återstå-

ende veckorna av året hunnit omredigera, sätta och trycka en

ny upplaga\ Att ändock samma årtal utsatts kan bero därpå,

att man önskat giva sken av, att Gensvaret från början haft

den sedan definitiva formen. Det gjorda antagandet stödes

också i sin mån av det faktum, att utdragen ur den danska

krönikan icke blivit omsatta och omtryckta, utan differera

de bägge upplagorna endast i fråga om Gensvaret, som enUgt vad

som förut framhållits i sin helhet blivit nysått.

Som redan ovan nämnts, finnas av huvudtitelbladet till

svarsskriften på danskarnas krönika två typer A och B (se fig.

II—12), som skilja sig sins emellan endast därigenom, att typ A
har »Konung Woldemars tijd» och typ B »Konung Wallemars
tijd». Vilken av dessa som är den ursprungliga, är svårt att

objektivt fastställa. Möjligen är t3'p A den äldre, emedan dess

namnform kan vara bestämd av de på första sidan av krönike-

utdragen först förekommande orden »Voldemar Christoffers

sön». Synnerligen anmärkningsvärt är, att huvudtitelblad av

bägge typerna förekomma på exemplar av bägge gensvars-

upplagorna. Förklaringen därtill är naturligtvis den, att då

den 2:a upplagan iordninggjordes, funnos att tillgå ark med huvud-

titelblad av bägge typerna. Därav är emellertid en följd, att

svarsskriften Näger stycker aff then Danske Cröneke o. s. v. före-

kommer i fyra olika skepnader, i två upplagor med vardera

två varianter-. Huru dessa varianttyper äro fördelade på de

bevarade exemplaren, framgår av följande översikt.

' På inbindning av svarsskriften på den danska krönikan syftar möjligen en

notis hos A. Hedberg, Bokbindare-bokförare i Sverige 1300-1630 i Pro novitate.

Pars 2 (Sthm 1914), s. 156: »Räntekammarboken [År 1561, fol. 137] upplyser nem-

Hgen om att samma år får Peder klockare betalt för 200 crönickor, som han bundit

hade — (2 öre stycket) — 50 mark».
' Av den i:a upplagan finnas dessutom två varianttyper, som skilja sig däri-

genom, att i den ena sista arkets fem första blad äro (felaktigt) betecknade med ark-

siffrorna: J, Kij, Jiij. Kiiij och Jv, medan i den andra denna beteckning rättats
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Uppsala universitets bibliotek äger tre exemplar: i. Erik

Benzelius' ex.' (sign. lo: 125), i:a uppl., huvudtitelbl. typ A;

2. J. H. Lidéns ex.' (sign. 10: 186), 2:a uppl., huvudtitelbl.

typ A, defekt (Appendix saknas); 3. C. Flemings ex.' (sign.

10: 450), 2:a uppl., huvudtitelbl. typ B, defekt (Appendix saknas,

men finnes i avskrift).

I Kungl. Biblioteket i Stockholm finnas två exemplar: i. ett

ex.^ av i:a uppl., huvudtitelbl. typ B; 2. ett ex.° av 2:a uppl., myc-

ket defekt (innehåller endast Gensvaret, som dessutom saknar

de fyra sista bladen — vilka dock finnas i en inhäftad avskrift

efter ett exemplar av den i:a upplagan — samt Appendix).

Det Ericsbergs bibliotek tillhöriga, på grund av sin ägare-

längd" ytterst märkliga exemplaret är ett fullständigt ex. av

2:a uppl., huvudtitelbl. typ A.

till: K, Kij, Kiij, Kiiij och K\-; till den förra typen höra Kungl, Bibliotekets i Stock-

holm ex. och det ena af Kungl. Bibliotekets i Köpenhamn ex., till den andra Uppsala

universitets biblioteks ex. och det andra (Hielmstiernes) av Kungl. Bibhotekets i

Köpenhamn ex.

' Jag vet icke, när UB förvärvade detta exemplar; E. BenzeUus' böcker tiU-

föllo Linköpings stiftsbibliotek. Utom av E. Benzelius har exemplaret ägts av

»Carl Hagelberg», som skrivit sitt namn å titelbladet.

- Exemplaret bär endast Lidéns namn och exlibris.

^ Detta exemplar, som är försett med värdefulla historiska och bibliografiska

anteckningar och med en avskrift av den saknade Appendix, har tillhört den ryktbare

historiske samlaren biskop C. G. Nordin och köptes på hans auktion i Stockholm

år 1815 (exemplaret åtetfinnes i den mycket illa uppställda tryckta auktionskata-

logen å tredje sidan från slutet) av den bekante bibliomanen rådman J. A. Alegren
i Stockholm (om denne se Stockholms rådhus och råd. Festskrift, D. 2 (Sthm 1915

—

1918), s. 233) för 2 rd 16 sk b:o. När dennes boksamling i sin tur år 1820 bortauktio-

nerades, inköptes exemplaret av den kände bibliofilen greve C. Fleming; enligt en

anteckning i ett i UB befintligt e.xemplar av den tryckta Alegrenska auktionskata-

logen (s. 160) var priset rd 3: 11. Att greve Fleming var personligen närvarande vid

auktionen framgår av en av C. M. Carl.\nder, Svenska bibliotek och ex-libris, 2:a

uppl., D. 3 (Sthm 1902), s. 39 anförd notis ur Kapten Puff, Årg. 11 (1872), nr 50.

Exemplaret saknar uppgift om förutvarande ägare. Det var detta exemplar,

som Klemming lät faksimilera år 1863.

^ Detta exemplar har tillhört O. Falck, vars permexlibris finnes påstämplat

på både fram- och bakpermen; om denne framstående boksamlare på 1600-talet se

C. M. Carlander, Svenska bibliotek och ex-libris, 2:a uppl., D. 2 (Sthm 1902), s.

128 f., varest även hans exlibris finnes avbildat.

" Ericsbergs biblioteks exemplar, som frih. C. G. Bonde välvilhgt på min begäran

för denna undersökning lånat till L'B, är det enda av de bevarade exemplaren, som
kan föras tillbaka till en med bokens tillkomsttid samtidig känd ägare. Den förste,

som skrivit sitt namn i detta exemplar, är C.^rl Gera Holgersson, det bekanta
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Kungl. Biblioteket i Köpenhamn äger två exemplar' (varav

det ena något defekt), som bägge äro av i:a uppl., huvudtitelbl.

typ A.

I Universitetsbiblioteket i Köpenhamn finnes ett något defekt

exemplar^ av 2:a uppl., huvudtitelbl. A.

Den lämnade översikten giver vid handen, att änskönt de

bevarade exemplaren uppgå till det respektabla antalet av nio,

Peder Swarts Gensvar ändock kan göra anspråk på att räknas till

de »största rariteter i vår litteratur»; Kungl. Bibliotekets i Stock-

holm exemplar av i:a upplagan och det Flemingska exemplaret

av 2:a upplagan i Uppsala universitets bibliotek äro i sitt slag

unika.

riksrådet (f 1366); denne har även gjort många marginalanteckningar, av vilka dock

åtskilliga spolierats vid hökens senare inhindning. Även anteckningar av andra

händer förekomma här och var. Det ägarenamn, som därnäst möter, är

»Coyetz a Ubsala»; detta namn betecknar antaghgen kanslirådet P. J. Coyet (f 1667);

om dennes boksamlingars öden se O. Walde, Storhetstidens litterära krigsbyten,

II (Upps. 1920), s. 418 ff. Är 1743 förvärvades boken av A. A. Stiernman
vars exlibris finnes inklistrat å frampermens baksida. Genom arv övergick boken

sedan till dennes måg O. Celsius. Efter dennes död såldes den jämte hans övriga

mycket betydande boksamling på auktion i Lund (förtecknad i den tryckta auk-

tionskatalogen s. 190). Om dess förvärv har den nye ägaren antecknat: »Kostade

i Lund i Sept. 1795 i Rd i sk., men bods före i Commission, dock försent 12 Rd.»

Denne lycklige ägare var Pehr Tham till Dagsnäs, som ock å titelbladet skrev sitt

namn. Thams böcker såldes efter hans död å auktion i Stockholm år 1821, och fanns

bland deni även denna bok (upptagen i den tryckta förteckningen s. 40). Mig är

icke bekant, om den redan då eller genom något mellanled senare förvärvades till

det frejdade Bondeska biblioteket å Ericsberg.

^ Det ena exemplaret har inga påteckningar om sina tidigare öden, medan det

andra, som saknar bl. Dvij-viij, tillhör den Hielmstierneska samlingen; se den tryckta

katalogen Hielmstiernes Bogsamling, D. 2 (Khvn 1785), s. 827.

* Detta exemplar, som saknar bl. Avij, Ei och Evij, ägdes äldst av en Petrus
NicoLAj (Pedher Nielsson). Som näste ägare är— med ett stort hopp i tiderna—
under år 1750 antecknad den bekante prosten H. J. Sivers i Tryserum. Efter denne,

som dog 1758, ägdes boken av den på Snällebo i Tryserum bosatte f. d. officeren E.

G. Klöfverschiöld, vilken emellertid avled redan 1759. Därefter äro bokens öden

för mig obekanta, tills den hamnade i Universitetsbiblioteket i Köpenhamn. — De
tre i Köpenhamn befintliga exemplaren hava resp. biblioteksförvaltningar med syn-

nerligt tillmötesgående för min räkning lånat till UB.



EIN UNIKUM AUS DER NIEDERLÄN-
DISCHEN REFORMATIONSZEIT
IN DER UNIVERSITATSHIBLIOTHEK ZU UPPSALA

ron ELOF COLLIANDER

E
'^s ist längst bekannt, dass die Universitätsbibliothek zu

Uppsala an Beständen älterer niederdeutscher Literatur

sehr reich ist, und die Bibliothek hat auch schon viele

wichtige Beiträge zur niederdeutschen Bibliographie liefern

können.' Die Erklärung dieser Tatsache liegt zum Teil darin,

dass eine beträchtliche Anzahl der in der Bibliothek jetzt

vorhandenen Biicher aus dem 15. und 16. Jahrhundert von den

Schweden während ihrer Feldziige in Deutschland, Polen und
Dänemark in den dortigen Bibliotheken erbeutet wurde.-

Besonders reich an niederdeutschen Drucken ist die Biicher-

sammlung, die in der Reihe der literarischen Kriegsbeuten an

erster Stelle steht, die Bibliothek des Jesuitenkollegs in Riga,

die vor 300 Jahren im September 162 1 bei der Eroberung dieser

Stadt Gustav Adolf in die Hände fiel und im folgenden Jahre der

Universität zu Uppsala iiberwiesen wurde. Uber die in der ehema-

ligen Rigabibliothek enthaltenen Biicher gibt ein Verzeichnis

Aufschluss, das bei dieser Gelegenheit angelegt wurde und das

noch in der Universitätsbibliothek aufbewahrt wird.' In diesem

Inventar sind 849 Volumina und 61 »ungebundene Materien» ver-

zeichnet; dazu kommen noch mehrere Biicher, deren Provenienz

^ Siehe I. Colltjn, Zwei neu aufgefundenc nd. Rostocker Drucke ans dem i6. Jahr-

hundert, S. 2. (Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock, Bd. 6, igi2.1

^ O. Walde, Storhetstidens litterära krigsbyten, T. i— 2, Upps. 1916—20.

' Cod. U 271.
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aus Riga sicher steht, die aber im Verzeichnis nicht angefiihrt

sind. Von den im Inventar verzeichneten Biichern stellen sich

sofort wenigstens zehn als niederdeutsch heraus, davon funf Wie-

gendrucke. Die Anzahl ist jedoch wahrscheinlich viel grösser,

da \-iele der Volumina Sammelbände mit mehreren Schriften in

einem Einbande sind, von denen nur die erste im Inventar ver-

zeichnet wird.'

Zu der ehemaligen Bibliothek des Jesuitenkollegs in Riga

gehörte auch der hier näher zu beschreibende niederdeutsche

Druck, der jetzt in der Universitätsbibliothek die Signatur Obr.

69: 161 trägt. Freilich lässt sich der Druck mit keinem von

den im Inventar verzeichneten Volumina identifizieren, die

Provenienz aus Riga wird jedoch gesichert durch eine Eintragung

auf dem Titelblatte »Liber Collegij societatis lesu anno 1583»,

die von derselben Hand herriihrt, die die Aufschrift »Liber Col-

legij societatis lesu Rigensis anno 1583» in eine Anzahl Riga-

biicher eingesetzt hat.

Die Entdeckung des seit länge in den Niederlanden vergeblich

gesuchten Druckes ist dem Reichsbibliothekar Dr. I. Collijn zu

verdanken, der damit noch diesen gliicklichen und bedeutsamen

Fund zu seinen vielen friiheren gelegt hat. Der Druck wurde

zunächst von Dr. Collijn dem hervorragenden Kenner der nieder-

deutschen Sprache Professor Dr. C. Borchling in Hamburg
iibergeben, der den Druck bestimmte und die grosse Liebens-

wiirdigkeit hatte, mich auf die Schrift aufmerksam zu machen.

Ich benutze die Gelegenheit, den beiden Herren hier meinen er-

gebensten Dank auszusprechen, dass sie mir dieses niederdeutsche

Unikum iiberlassen haben.

Das Buch, in kleinem Ouartformat von der Grösse 223 X 145

mm, ist in einen Pergamenteinband gebunden, der aus dem Ende

des 17. Jahrhunderts stammt; es ist daher wahrscheinlich, dass

unser Druck ungebunden nach LTppsala gekommen ist, was viel-

leicht im Verein mit dem anonymen Titel sein Fehlen im Inven-

tar erklärt. Beim Einbinden sind einige mit Tinte eingetragene

Marginalnotizen teilweise weggeschnitten worden.

' Vgl. 1. Collijn, Nord. tidskr. f. bok- o. biblioteksväsen, Årg. 3, 1916, S. 297 ff.
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Fig. I. \'an der verueerlicken aenstaende tyt Endechristes. Bl. i a. Titelblatt.
Etwas beschädigt.
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Der Druck umfasst 120 Blätter, die sich aiif 30 Bogen ver-

teilen, weldhe folgendermassen signiert sind: A^

—

Y\ a^—g^

Die Zahl der Zeilen beträgt 34, die Schriftkolumne 162 x 96 mm
auf jeder vollen Seite. Das Titelblatt, hier reproduziert (Fig. i),

mit Wechsel von schwarzem und rotem Druck, ist leider wahr-

scheinlich bei der Bemalung der Felder des auf der Riickseite

des Titelblattes stehenden Wappens von einer fressenden Säure

oben etwas beschädigt worden. Der Anfang des Titels soUlauten':

Van bev rcruccrltcfcn i;cn)taen^c rvr i:n^cd•)rt^lc9, be on? onfefcr

18 van iaten
|j
to iaren . . . Oben am Titelblatte hat sich wahr-

scheinhch eine Kopfleiste befunden, die jetzt mit dem Papier

durch Bemalung weggeätzt ist. Auf der Riickseite des Titel-

blattes findet sich ein Holzschnitt, das Wappen des Herzogs Karl

von Geldern darstellend.

Bl. 2 a fängt der Text an, der mit einer einzigen Schwa-

bachertype gedruckt ist (Fig 3— 7). Die Buchstaben treten auf

dem gut erhaltenen Papiere sehr kraftig hervor. Abkiirzungen

kommen häufig ^'or, besonders der Nasalstrich z. B. neim,

öme, exepel. Fiir unde steht gewöhnlich vli. Der Haken fiir er

findet sich auch häufig, besonders in der Vorsilbe ver. Das

Zeichen 9 steht in Fremdwörtern fiir -tis, z. B. astrologi . Fiir

-et öder -at kommt bisweilen y vor.

Von Initialen sind zwei Arten benutzt worden, nämlich Holz-

schnittinitialen und Lombarden. Die Holzschnittinitialen sind

nur drei an der Zahl, nämlich V zu Beginn des Textes, Bl. 2 a,

H Bl. 48 a und D am Anfang des Kapitels vom Weltende, Bl.

95 b. Kustoden sind nicht vorhanden.

Unten auf dem Titelblatte finden sich als Ornament drei

Laubblätter nebeneinander, das mittlere schwarz, die äusseren

rot gedruckt, sowie die Jahreszahl 1524, nachträglich mit Tinte

eingetragen. Sonst trägt unser Druck weder Datum noch Namen
des Druckers öder Druckortes. Es miissen daher andere Hilfs-

mittel herangezogen werden, um diese Frage zu beantworten.

Was zunächst die Datierung unsres Druckes betrifft, so ist 1524

als Entstehungsjahr vom Verfasser selbst mehrmals in dem Texte

' Vgl. S. 175, Fussnote i sowie den Text Fig. 3.
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angegeben/ Auch der Drucker und der Druckort lassen sich

mit Sicherheit feststeilen. Schon Revius-, der wahrscheinlich

selbst ein Exemplar besessen öder jedenfalls eingesehen hat,

erkannte, dass unser Buch in Deventer bei Albert Paffraet

erschienen ist, der von 1512 ab als Drucker in Deventer wirksam

war.^ Revius' Angabe des Druckers lässt sich durch weitere

Griinde bestätigen. Bei A. Paffraet erschien im Jahre 1528

ein Druck mit dem Titel 'Eyn merkelick gedichte . . . van dem

'2(ucrff^9ca (Tcfvrtnt9oq>c^alm
"Vn^cin^cm vcc^ccit foucu fcylctt

öc Koyi be nyc^c Ocfenncn

TPanncct^cfammcrt^orrcc^tcrm^mtt^ffitn

6>5 mocrcn?c fettet't^o: fti(fteccn^au
JQcxtfyi^cnyc^tBcfcnmn.

j^yrtimmc^y leucn C^ryfTeiiJalU

tPioim tt» 10 v,4fT? torr ^il^eii taUc

J©cjfc oplopemac^ »xyc^tUnac^ttrm
J©rtC fc^pc funte Dcccre^c d ul^eii Scwc^^at
<5ot\»il?ttfc^t|>pcVoc^ntimma^c5^eucu

jine fal^cffcit ftotm wol/Tureit

Fiy. 2. Eyn merkelick gedichte... van dem ketter Martino Luther 152S.

Nach NljHOFF, L'Art typogr. dans les Pays-Bas.

ketter Martino Luther', der dieselben Schwabachertypen wie

unser Druck zeigt und der genaue Angaben iiber Datum, Druck-

ort und Buchdrucker enthält (Fig. 2). In einem anderen Er-

zeugnisse A. Paffraets 'Baptista Mantuanus, Carmen bucolicum',

' Bl. 4 b: »in dassen iaren. M. ccccc. vnde xxiiij».; Bl. lo b: »tho dassen tydan.

M. ccccc. vnda xxiiij». Dia Schlussworta das Druckes lautan (Fig. 7): »Ghesant

vt Marien gardan. . . in den iare ons haren dusent vyf hondert vnda vyaren-

tvvyntich».

-
J. Revius, Daventria illiisirata, Lugd. Bat. 1651, S. ig6, wo ar ain Verzeich-

nis der Drucka Albert Paffraets bringt, wobai ar unser Buch nebst dem lateinischen

Original desselban Verfassers unter dem Titel 'Prognosticon de Antichristo &c.

Latine & Belgice, eod. Anno [1524]' auffiihrt.

^ tjbar Albert Paffraet sieha Nieuw ncderlandsch biografisch woordenboek, D. i,

Leiden 1911, S. 1399 und die dort verzeichnate Literatur, sowie Allg. deiäsche Bio-

graphie, Bd. 37, Lpz. 1894, S. 712.
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i525\ ist auch dasselbe Ornament wie in unsrem Buche, die

drei Laubblätter, verwendet. Noch einen andern Beweis, dass

man den Entstehungsort des Druckes wahrscheinlich irgendwo

in Gelderland öder Overijssel zu suchen hat, liefert die Sprache

sowie der Inhalt, wie unten näher ausgefiihrt werden wird.

In Bezug auf die Sprache möchte ich hier nur auf einige

charakteristische Eigentiimhchkeiten km"z hinweisen und muss

eine eingehende Besprechung auf eine andere Gelegenheit ver-

schieben. Die Sprache st ellt sich entschieden als Mittelnieder-

deutsch dar, freilich stark vom Ostniederländischen beeinflusst.

Dass wir es mit einem niederdeutschen und nicht etwa mit einem

niederländischen Sprachdenkmal zu tun haben, geht aus folgenden

Tatsachen hervor. Unser Druck zeigt durchgehends unde (ge-

wöhnlich zu vn verkiirzt), nicht ende; ebenso hilgJie, nicht heilech.

Die Negation heisst nkhf und nicht niet. Der Plural des Indi-

kativs Präteriti der 4. und 5. Ablautsreihen zeigt umgelautete

Formen, z. B. quemen 'kamen', iceren 'waren', segeii 'sahen',

spreken 'sprachen', was eine der wichtigsten Eigentiimhchkeiten

des Mittelniederdeutschen dem Mittelniederländischen gegen-

tiber ist. Im Niederländischen ist die Verbindung ald, old zu

oud geworden, oud 'alt', houden 'halten', soude 'sollte', woude

'wollte' usw. In unserm Drucke finden sich regelmässig die

mittelniederdeutschen Formen old, kölden, sålde, ifolde. Im
Präsens Sing. ist der alte Wechsel bewahrt und nicht wie im

Mittelniederländischen durch Ausgleichung beseitigt worden.

Es heisst also kiimpt 'kommt', schut 'schiesst'. Die dritte Person

Sing. des Verbums seggen lautet secht, nicht seit. Was den heu-

tigen Hauptunterschied zwischen Niederfränkisch und Nieder-

deutsch, die Endung im Plural Präsens Indikativ, betrifft, so

zeigt unser Text freilich iiberwiegend -en, daneben, besonders

häufig bei hebben und den Präterito-Präs., auch -t, z. B. hebt,

sult, kunt, syet 'sehen', staet 'stehen', doet 'tun'. Doch darf man
wegen der häufig vorkommenden Endung -en die Sprache nicht

als niederländisch ansehen, da -en auch in anderen späteren

' W. NijHOFF, L'Art typographique dans les Pays-Bas {1500—1540), Livr. 17,

Albert Paffraet 56.
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mittelniederdeutschen Ouellen aus Gebieten, wo die heutige

Mundart noch -t öder -et zeigt, iiberwiegt.^

Wenn also der niederdeutsche Charakter der Sprache fest-

steht, so lassen sich anderseits Spracheigentiimlichkeiten riach-

weisen, die der mittelniederdeutschen Sprache innerhalb der Gren-

zen Deutschlands nicht eigen sind. Hieher gehört der Uber-

gang des ii in o vor Nasalen, der nur im äussersten Westen Deutsch-

lands der hoUändischen Grenze entlang und auf niederländischem

Boden heimisch ist.^ Unser Druck hat durchgehend o-Formen,

z. B. ons, mont, sonne, konst, omine, ionffer, honderuolt, geuonden.

Wo Umlaut anzunehmen ist, steht u, z. B. sunder.^ Ein anderes

westliches Kriterium ist der Ubergang des sch zu s im Auslaut,

der in unserm Text hie und da auch in der Schrift zum Vor-

schein kommt, z. B. vals, vleys, kuys. Es kommt noch hinzu,

dass altes eo iiberwiegend als i (y, ie) erscheint, z. B. tygen 'liigen',

bedrigen 'betriigen', diener, dinst, lief 'lieb', syle 'seele', sowie

dass das Possessivpronomen 'ihr' häufig hoer neben er lautet.*

In Bezug auf die Flexionslehre ist zu bemerken, dass beim Sub-

stantivum die Pluralendung -s häufig vorkommt, sowie dass im

Genitiv und Dativ Singular Feminini die assimilierte Form
des Adjektivs nach dem bestimmten Artikel oft verwendet wird,

z. B. der rechter materien, der verueerlicker tyt, erer einger verdome-

nisse, der reiner ionffer.^ Aus der Wortwahl fiihre ich an: sater-

dach, vaken 'oft', ho 'wie', tegen 'gegen', lie/te, schemte.

Aus dem Obigen ergibt sich, dass der Druck irgendwo im

sächsischen Sprachgebiet der Niederlande entstanden ist. Die

sächsischen Mundarten auf niederländischem Boden um fassten

im 16. Jahrhundert wie noch heutzutage die Groningische Land-

schaft Westerwolde, Drenthe östlich von der Smildevaart, Over-

1 Behaghel, Geschichtc der deutschen Sprache^, 1911, § 34, 2; O. Heinertz,

Die niittelniederdentsche Version des Bienenbitcites von Thomas von Chantimpré, Lund
1906, S. XIX.

- Vgl. Wrede's Bericht iiber Pfund, Anz. f. d. Altertum 19, 1893, S. 105.

' ^gl- J- GuNNiNK, Het dialect van Kampen en omstreken, Proefschrift, Amst.

1908, § 90.

* Vgl. J. H. G.-^LLÉE, Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch dialect, 's

Gravenhage 1895, S. XXIII.
^ Vgl. J. Franck, Mnl. Grammatik^, Lpz. lyio, § 199.
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ijssel östlich von Zwolle und die Grafschaft Zutphen in Gelderland.

Auf der Veluwe und an der Ijssel wurde eine sächsich-fränkische

Mischsprache gesprochen/ Fiir die nähere Dialektbestimmung

der Sprache innerhalb des so abgegrenzten Gebietes fehlt mir

jetzt das nötige Material iiber die heutigen niederländischen

Mundarten. Ich möchte nur hervorheben, dass die i iie) fiir

wgerm. eo sowie die Pronominalform hoer mir fiir den siid-

westlichen Teil des Gebietes zu sprechen scheinen.-

Der Inhalt unserer Schrift ist nur teilweise durch knappe

Angaben in der älteren Literatur bekannt. Die meines Wissens

ältesten Angaben finden sich bei Revius^ der S. 228—231

von der Schrift handelt und Ausziige aus dem lateinischen Ori-

ginal desselben Verfassers bringt, sowie in den 'Byvoegsels en

aanmerkingen voor het vyfde deel der vaderlandsche historie

van Jan Wagenaar', Amsterdam 1791, S. 2—5. Als Druck-

jahr wird in dieser Arbeit irrtiimlich 1523 angegeben, eine An-

gabe, die in späteren Schriften iiber den Druck wiederkehrt.

Schon Revius erwähnt, dass das Buch selten sei\ und der

Verfasser der 'Byvoegsels en aanmerkingen' hebt ausdriicklich

hervor, dass er ein Exemplar des Druckes besitze.' Diese Exem-
plare sowie das, welches im Catalogus Le Long° verzeichnet ist,

sind jetzt scheinbar verloren und iiberhaupt lässt sich, soviel

ich habe ermitteln können', mit Ausnahme des jetzt neugefun-

^ Jan te Winkel, Geschichte der niederländischen Sprache^, 1898, § 8; H. Jel-
UNGHAUs, Die niederländischen Volksmundarten, Norden und Leipzig 1892, S. i.

- Jellinghaus, a. a. O., S. 20; Gallke, a. a. O. § 26 gibt fiir den Gelderisch-

Ovehjsselischen Dialekt 'ee an, das »is een vallende diplithong (oudgerm. eo). De vocaal,
j

vvaarmede ingezet wordt, is eene länge tiisschen é en i liggende e, gevolgd door een

toonlooze vocaal. In het oostelijk gedeelte luidt de vocaal, waarmede ingezet wordt,

als é (in Twenthe bepaald gerekte é) nieer westelijk gaat deze e gaandeweg över in

i. Hierinede wordt bv. in Deventer en omstreek ingezet».

' Revius, Daventria ilhistrata, Lugd. Bat. 1651.

' A. a. O., S. 231: »[auctor] quem scio in paucorum manibus esse».

^ S. 2: 'Werkje, waar van ik een Afdruksel bezitte'.

" W. NijHOFF, Het boek, 3, 1914, S. 402.

' W. NijHOFF, der Herausgeber der Nederlandsche Bibliographie van 1500 /ol

1540, hatte die Liebenswiirdigkeit, mir mitzuteilen, dass ihm gegenwärtig kein Ex-
emplar bekannt ist.
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denen Uppsaladruckes kein Exemplar mehr auffinden. Von
den späteren Verfassern, die sich mit dem Thema beschäftigt

haben', scheint niemand persönlich ein Exemplar eingesehen

zu haben, sondern ihre Angaben gehen offenbar auf die beiden

oben erwähnten Ouellen zm'iick.

Die Schrift selbst ist ein sehr temperamentvolles Anathema

eines Mönches iiber die zunehmende Ketzerei der Zeit, vor allem

tiber die »martiniaens clanten» (o: Lutheraner), aber auch iiber die

Verderblichkeit der Welt iiberhaupt, zumal iiber das verwelt-

lichte Leben der Mönche und der Nonnen. In diesen Erschei-

nungen sieht er die Vorläufer und Boten des Antichrists, die des-

sen nah bevorstehende Ankunft vorbereiten und ankiindigen.

Wie unten näher ausgefiihrt werden soU, ist der Druck wahr-

scheinlich der fiinfte in einer Reihe von Schriften erbaulichen

Inhalts, vielleicht auch vorreformatorischen Charakters, die der

Verfasser mit der Unterstiitzung des Herzogs Karl von Geldern

zwischen 1516 und 1524 herausgegeben hat. Die vorliegende

Schrift wurde zuerst lateinisch abgefasst und dann »to dude»

umgearbeitet." Den Anlass zu der Umarbeitung »to dude» gibt

er selbst folgendermassen an^: »Desse bedrygers der menschen

(d: die Lutheraner) scriuen to dude vnde to latino / op dat se dat

gemene vollik to bet bedrygen mogen / so ist van noden dat

wy dyt to dude gheset hebt». Bei der Umarbeitung ist die Pole-

'
J. G. DE Hoop ScHEFFER, Gesc/iiedeiiis der kerkJiervorming In Nederland, Amst.

1873, S. 169— 172, 420 Fussnote 3; Hoop Scheffer, Geschichte der Reformation in den

Niederlanden, Lpz. 1886, S. 152

—

1^^; ]. Heitsma, Hcnderd jaren uit de geschiedenis der

hervorming en der hervorinde kerk in Friesland, Leeuwarden 1876, S. 21—23; J. Reitsma,

Geschiedenis van de hervorming en de hervormde kerk der Nederlanden, y.e druk, 1916,

3. 175, 180; Wenzelburger, Geschichte der Niederlande, Bd. i, Gotha 1879, S. 752

—

754; D. Bartels, Ein Kuriosum ans der Norder Reformationsgeschichte im Jahrbuch

der Gesellschaft f. bild. Kunst zu Emden, Bd. 8, 1889, S. 156— 157; Lambers, De
kerkhervorming op de Veluwe 1523—1578, Proefschrift Utrecht 1890, S. 9— 11.

^ Bl. 3 b: »To weten alle gude cristen menschen dat ick dyt boeck van den

bedrieger der menschen int erste hebbe gescreuen in latino myt vele scriften vnde

bewisinge der hilgen doctoren seer lanck wellekoer nycht van noden en is den ge-

mene volleke/ de gerne gerade komen to den ende eens dinges/ waer ömme ick hier

de vele allegatien vnde bewisvnge der doctoren die meeste deel vnde vele stucken wil

staen läten».

' Bl, 118 b (Fig. 4).
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mik gegen Luther verschärft worden, so dass das Buch ein bös-

artiges Pamphlet auf Luther geworden ist.'

Gleich am Anfang des Textas- hebt der Verfasser hervor,

er habe dies Buch »in de prente ghebracht myt bystant des

durluchtigen hoechgeboren fursten H. kaerle van Gelre et cete.

de syn f. g. dat alto samen bekostiget heuet vnde vele meer daer

em god ewich loen voer geuen sal». Und nach \-ollbrachter Arbeit

iibergibt er dem Herzoge sein Werk mit den Worten'': »Dy

t

is dat boeck dat ick v furstehcke genade hebt geloeft to scrjmen».

Herzog Karl von Geldern, der also nach den eigenen Angaben

des Verfassers das Buch vielleicht veranlasst und jedenfalls seine

Unkosten auf sich genommen hat, konnte sich seit 15 14 auch

Herrscher von Friesland und Groningen und seit 1522 auch von

Drenthe und Overijssel nennen/ Der eindringenden Reformation

war er ein bitterer Feind und suchte sie in seinem Gebiete, be-

sonders in Gelderland, mit allén Mitteln zu bekämpfen, wie auch

der Verfasser unserer Schrift von ihm bezeugt, dass er »de ketters

nicht liden en wyl in synen lande». Eines der wirksamsten

Mittel, der jungen Reformation Eingang zu schaffen, war die

Verbreitung von Luthers Schriften. In den Niederlanden hatten

sie friih festen Boden gewonnen und wurden \-iel gelesen. In

den Jahren 1520 und 1521 war eine Anzahl lutherischer Schriften

in Amsterdam in niederländischer Ubersetzung erschienen, und

von dort aus drängen sie schnell in die niederländischen Städte

und Dörfer ein.^ Aus dem Wunsche des Herzogs Karl, die Re-

formation mit ihren eigenen Mitteln zu bekämpfen, ist also sein

Interesse an der Entstehung des Druckes erklärlich.

' Bl. 118 a (Fig. 3); »Dat ick hier van den martiniaens clanten dessen nye

ketters vele van gheschreuen hebbe vnde hier mede doer hene in ghemenget vndc

ineer in dessen duetschen dan in den latynschen / dat en was de menynge nicht van

anbegyn / dessa bose ketterye is my onder wegen an gekomen / vnde meer do ick

d3't to dude begiinde to setten / dan do ick dat latynsche screue».

' Bl. 2 b.

^Bl. 118 a (Fig. 3).

^ Friesland wurde ihm allerdings schon im Jahre 1523 entrissen und 1528 verlor

er auch Overijssel.

' In den Jahren 1521 und 1522 wurden Luthers Schriften in .\nt\verpen und

LTtrecht öffentUch verbrannt.
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Uber den näheren Inhalt des Druckes gibt schon der weit-

schweifige Titel (Fig. i) gut Auskunft. Der Verfasser handelt

in den einzelnen Teilen seiner Schrift 'Von der schrecklichen,

nahe bevorstehenden Zeit des Antichrists', 'Von den Vorläufern

und Boten des Antichrists, die jetzt sehr zahlreich sind wie diese

verdammten martinianischen Gesellen, die wahren Trabanten

des Antichrists', 'Von den unstandhaften Menschen, gelehrt und

ungelehrt', 'Von den verfluchten unseligen geistlichen Personen,

die rebellisch aus den Klöstern in die Welt laufen und iiber die

Priesterinnen, die sich nicht wollen besinnen', und zuletzt 'Von

dem strengen Gericht Gottes'.

Dass der Verfasser die bevorstehende Ankunft des Anti-

christs, öder Endechristes, wie man ihn mit volksetymologischer

Umdeutung bezeichnete, fiir seine Polemik gegen die Ketzer

und seine Abrechnung mit den iibeln Klosterzuständen seiner

Zeit beniitzte, lag nahe bei der Hand. Es galt vor allem ein

Thema zu finden, das anziehend und kraftig wirken sollte. Die

Vorstellung des bevorstehenden Weltgerichtes und Weltendes

war am Ausgang des Mittelalters sehr verbreitet, und das Interesse

fiir eschatologische Dinge daher sehr gross. Vor allem sah man
zu jener Zeit in kirchlichen Kreisen in der zunehmenden Ketzerei

sowie in der tiefen Verderbnis der Kirche Vorzeichen der nahen

Ankunft des Antichrists. Anderseits hatte Luther im Jahre

1520 im 'Brief an den christlichen Adel deutscher Nation' den

Papst und den Antichrist gleichgesetzt, und im Herbste des-

selben Jahres erschien seine Schrift 'Adversus execrabilem Anti-

christi bullam', die er auch in deutscher Bearbeitung herausgab

unter dem Titel 'Wider die Bulle des Endchrists', so dass damals

der Name Antichrist fiir den Papst unter den Anhängem Lu-

thers zu einem Schlagwort geworden war.^

Der Antichrist und die Vorzeichen seiner Ankunft waren also

ein Thema, das sehr beliebt und oft behandelt war und ganz

im Einklang mit der religiösen Auffassung der Zeit stånd. In

seiner Darstellung der Geschichte des Antichrists weicht unser

' H. Preuss, Die VorsteUungen vom Antichrist im späteren Mittelalter, bei Luther

und in der konfessionellen Polemik. Lpz. 1906.
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Verfasser auch wohl nicht erheblich von den herkömmlichen

Vorsteliungen ab, wie sie von den Scholastikern ausgebildet

waren und in der Erbauungsliteratur des ausgehenden Mittel-

alters dargestellt wurden. Augustinus, Gregorius, Isidorus, Jo-

hannes Scotus, Nicolaus de Lyra und »änder doctores» werden

häufig zitiert. Als nächste Quelle erwähnt er' »de hoghe leerre

vnde doctoer Bernardinus de busti^ de seer mercklicken van

dessen vordoemden menschen geschreuen heft bouen al de gewest

synt / want hy heft een engels verstant gehat vnde is nicht gewest

van den duldoren / de myt ketterye voertkomen / Waer ömme
ick dessen hilgen man alre meeste in bescriuinge wil na volgen

myt syner schoner bewisinge».

In fiinf Kapiteln handelt so unser Verfasser iiber den Antichrist (Bl. 4 a):

»Van dessen bedriger endecarst off endecrist wille wy v capittelen setten op dat

men dat tho bet ontholden moge vnde verstaen / Dat erste sal wesen van syn

verkundigen. Dat änder van syner nomynghe. Dat derde van syner teykinge /

Dat vierde van syner veruolginge. Dat vyfte van syner endinghe». Durch vier

Mittel wird der Antichrist die Welt verfiihren (Bl. 19 b): »Int erste myt behen-

dicheit der worden. Ten anderen mael myt gyften des gudes. Ten derden mael

myt werckinge der valsche mirakelen. Ten vierde mael myt insettinge der

gröten pynen». Durch Redegewandtheit, Gaben, Wundertätigkeit und Gewalt

wird er sich so einen grossen Anhang verschaffen. Dann wird eine grauen\'olIe

Zeit kommen »tribulatie vnde grote veruolgenisse de de hilge kerke lyden sal».

Wenn er aber die Himmelfahrt Christi auf dem Ölberge nachäffen will, dann ist

sein Maass voll (Bl. 52 a): »Dan sal cristus iesus neder kornen van den hem el vnde

sal em döden mytten geest syns mondes / dat is / van den hilgen engel micheel».

Wann der Antichrist in der Welt erscheinen wird, ist »onseker van iaren to

iaren». Er wird aber nicht plötzlich auftreten, sondern auf Grund von 2 Thess.

Kap. 2, 3, wo es heisst, dass zuvor der »Abfall» kommen miisse, wird seine An-

kunft durch zunehmende Ketzerei und Sittenlosigkeit \-orbereitet und angekiindigt

werden. Die Vorläufer und Boten des Antichrists sind somit die Ketzer und

Sittenlosen (Bl. 23 a): »Hier sult gy verstaen dat al de gene de daer tegen cri-

stum / dat is / tegen de rechte hilge kercke doet vnde tegen cristus gebot is /

de mach endecrist geheten warden / of syn rechte voerloper vnde bode».

So ergibt sich die Ubereinstinimung zwischen den gottlosen Täten des

Betriigers Antichrist und denen seiner Vorläufer und Boten, der Lutheraner.

Bl. 3 a.

^ Uber Bernardinus de Bustis eder Busto s. H. Hurter, Nomenclator literarins

tlieologiae catholicae^, T. 2, 1906, S. looi. Bl. 15 a wird sein 'Rosarium sermoniun'

als Quelle des Verfassers erwähnt.
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Uberhaupt wird vom Verfasser jede Gelegenheit benutzt, um einen Kraftaus-

druck öder Schimpf gegen Luther einzuflechten, und zwar durch Redewendungen

wie »gelickerwys als nu syn voerlopers martiniaens broders doen», »als de marti-

niaens clanten, syne rechte drauanten», »als nu de valsche martiniaens broders

vnde duuels secten doen». Hier folgen einige Proben. Bl. 6 h: »Endecrist .sal

de hilge scrift valslicken duden de van Christus gescreuen synt / dat de van

em holden / gelickerwys als nu syn voerlopers martiniaens broders doen / de

änder glosen op de hilge euangelia maken dan de hilge lerers vnde doctores der

hilgen kercken gedaen hebt». Bl. 10 a: »Hy [Endechrist] sal daer versturen vnde

neer legghen den godlycken dynst so vele als hy kan vnde mach / O wat duncket

ju nu van synen voerlopers in sasserlant / vnde op anderen vele steden / Gaen

se hören afgod nicht voer de luseghe martiniaens? vnde versturen godes dienst

cloesteren vnde hilge steden myt allén vlyt waer se kunnen vnde mogen op dat

se den duuel vnde hören tokomenden afgod endecrist mogen behagen». Bl.

25 b: ». . . vals makende de hilgen scryft / gelickerwys als syn voerboden hebt nu

angeheuen / als desse nye ketters martiniaens duldoren / de daer de grouen sassen

myt horer behendicheit van den rechten gelouen getogen hebt / Daer en derf

endecrist nyen gröten arbeit doen / Lucer myt synen clanten heft em de rede

verworuen». Bl. 2g b: »Oeck secht de logenaftige verbaesde monik dat in twe

of dre hondert iaren gheen recht pauwes en sy ghewest / O du valsche verreder

dat verteelt dyn hören vnde bouen de myt dy to vallen / als een ryet dat van

den wynt beweghen wart / O du bedriger verreder der ermen sylen andencket

dyn logen de du schryuest / weer dat so alstu houerdyge vertwyuelde monick

scryuest / So moest daer oeck van noden na volgen dat in so langen iaren nymans

salich en weer gheworden / Want n^Tnans en mach salich warden hy en moet

den rechten gelouen hebben / Daer ömme is al dyn lere vals vnde logen / Want
in deen tyden synt mennich dusent salich gheworden daer wy de waerheit van

weten».

Auch Erasmus Rötter da mus und Hut ten werden scharf angegriffen

(Bl. 39 b): »Item in synen worden behende to spreken dat em de duuel leren

sal / sal hy [Endecrist] houerdich in wesen / gelickerwys syn voerboden aen

geheuen hebt / als de verlopen monycken / Luceranus / Rottherianus / Hutteria-

nus doet / de al corregyren wylt vt hören houerdygen harten». Auf Hendrik
van Zutfen, der im Jahre 1522 von Antwerpen nach Bremen entflohen war,

sind wohl folgende Worte zu beziehen (Bl. 23 b): »Desse verdoemde endecrist

sal daer predeken vnde leren / dat cristus nicht en sy geboren van der reyner

ionffer ... als de verredelicke vnde vertwyuelde monick to bremen openbaer

genoch ^•erkundiget heft / O du verredelick moder der sylen / du en salst onge-

straffet myt dynen grouen vertwyuelden onkuysschen bremers nicht blyuen /

. . . Hadde de hoechgeboren vnde durluchtige furste H. K. van Gelre dy gecregen /

als ick van syn furst, genade selues gehoert hebbe / du en soldest dyne ketterye

in bremen de sich dyner wel mogen schemen nicht hebben ghedaen». Von den
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Fursten, die die Reformation unterstiitzen, heisst es (Bl. 28a): »O we tho

ewyghen tyden den blinden fursten de sodanen ketters verdegen \'nde opholden /

de sych so homodelicken setten tegen der roemsschen hylgen kercken /

gelickerwys of sy ongestraffet solden blyuen / O we segge ick noch ten ander-

den mael / et wer beter dat gy stinckende swynen ghehoet hadden / dan

\-ollik to regNTen».

Nachdem der Verfasser die Geschichte des Antichrists und seiner Vorläufer,

der Ketzer, beendigt hat, folgt dann (Bl. 52 b ff.) eine besondere Auseinander-

setzung mit Luther unter noch gröberen Schmähungen. Einige wörtliche An-

fiihrungen mogen dies illustrieren. Luther wird »Mergius lucer» genannt (Bl.

59 a), »op dat hy euen kornen sall myt synen anderen broders der ketters . . . De

erste grote ketter dat was arrius / de änder was de verlopen monick sergius.

Desse darde verbaesde monick mergius to voren martinus geheten sal hier bystaen».

Auch seine Geburt wird angefochten (Bl. 62 b): »Mergius lucer vnde nicht luther

is een mengelinck \-an een cristen vrouwe vnde iode ontfangen / als ick verstaen

hebbe van ener persone / de dat \'t enen geprenten boke gelesen hadde / dat

daer twe lude weren in der stat daer desse verlopen monyck lucer heer is ge-

boren / to onsalicheit der velen menschen / Desse hadden gelt genomen op

woker van enen joden / dat gelt bleef staen vnde wokerde so höge op dat se des

nicht betalen en kunden. De man sprack to den ioden / Ick en weet geen rået

dat gelt to betalen / De jode sprack weder to em / ghy hebt een fyne vrouwen /

gyft de ouer dat se een nacht by my slape / ick wil ju dat to hope quyt geuen /

hj- gaf dyt synre vrouwen to kenne /se gaf volbort / de jode quam by hoer /

also dat desse martinus van den joden ontfangen wart». Besonders tobt der

Verfasser gegen Luther, weii er gestattet, »dat de presters echte wyue nemen

sult» und »na den vleysche leuen». Die Lutheraner werden »onschamel hunde»,

»onreyne martiniaens clanten», die Jungfrauen, die die Kloster verlassenS werden

»onsalyge martiniaens voygelen vnde menedige trypen» u. a. m. genannt.

Mit den Ketzern soUe man kurzen Prozess machen und sich auf keine Unter-

handlungen einlassen (Bl. 92 b): »Desse hilgen als de guden cristen heren vnde

fursten salmen to tyde anropen om hulpe vnde bystant tegen de ketters/ also

vro alsmen een vals artikel hoerde tegen den cristen gelouen / vnde brengen si

to släpen op den bedde des vujres dat den ketters to behoert / Nu kornen se myt

hören behenden argumenten vnde disputyringen / wellekoer gemeenlick scheet

in houerdye vnde is gheckheit voer god / mytten ketters en salmen geen disputacie

mede holden / want de duuel de van dusent konsten is heft alle ketters beseten

vnde regiert hoer harten vnde tongen».

Aber auch fiir das Leben seiner »heuer gyldebroders» hat er harte Worte.

' Luthers Schrift Ursach und Aniwort, dass Jungfrauen Kloster göttlich ver-

lassen mogen war im Jahre 1523, im folgenden Jahre auch in niederdeutscher "Cber-

tragung erschienen.
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Doch ist der Tadel in der niederdeutschen Ausgabe grösstenteils ausgelassen^

(Bl. 67 a): »Hjer sal nu na volgen van den leuent vnde den ewigen doet myner

allendigen broderkens / de to huse vnde to houe sytten / dat ene iaer by dat

änder / sunder eer vnde sunder schemte / Den heb ick dyt boeck to latino bereit

vnde in der werlt geschicket / vnde by den strengen ordel christi iesu beuolen

dat Guer lyff vnde sile verueerlicken gaen sall dat se dat lesen / se sult dan wel

änders syns warden / off de duuel moet se gans in synre gewalt hebben. So en

wil ick dat hier nicht to dude setten / op dat se nicht gans verscheemt en warden

voer den gemene volleck». Scharf werden auch die Nonnen geriigt (Bl. 71 a):

»onrechtuerdige presterinnekens de houerdych myt hören koestelicken cle-

deren vnde beslagen gordelen sytten to huse vnde to houe sunder schemte myt

mynen onsaleghen gyldebroders.» Bl. 73 a: »Daer ömme dat gy hebt geleuet

mytten onsalegen papen dat beste juwes leuens in aller wellusticheit des vleysches

länge to släpen / leckerlicken to eten vnde to drincken in wyn vnde malmesye

in ouerulodicheit van dat gene dat van den hilgen cruce is geuloten vnde den

ermen to behoert van godes wegen>>.

Von besonderem Interesse sind die Angaben des Verfassers

iiber seine friiheren Schriften, die er mit Unterstiitzung des

Herzogs Karl von Geldern herausgegeben hat.- Aus seinen Mit-

teilungen ergibt sich, dass der Herzog von Geldern ganz öder

teilweise den Druck von folgenden Blichern bestritten hat:

'De gulden crone Marien', 'Dat schone gebet van der passien

(den lyden) christi', das nebst dem Gebet 'Van der droefnysse

' Vgl. auch S. 183 Fussnote 2.

^ Bl. 66 a: »want my is vele voer gekomen van endecristes voerlopers / dat ick

nicht en woste do ick dyt to latino screeff vnde componiert hadde vnde selues

in der prenten ghebracht hadde myt bystant vnde hulpe des durluchtighen vnde hoech-

geboren fursten / hertich karel van Gelre vnde van Gulich vnde greue van Zutphen /

de syn f. g. my daer xix. golden cronen to haten heft gegeuen vnde hope dat van

syn {. g. to dessen dutschen noch vele meer scheen sall / want ick hebbe syn f. genade

'.ieflicken vnde guetwylhch volherdich gheuonden in allen geestlicken dyngen daer ick

syn f . genade om gebeden hebbe to der eren godes vnde der gebenedyden moder iesu

als int erste van den hilgen fest onser liuen vrouwen als se onder den cruce stont op

den berch van caluarie / Daer na dat suuerlicke boexken geheten de gulden crone

marien / daer ghemeenlicken in steet al dat daer hoert to der sylen salicheyt / Vnde
dat schone gebet van der passien onses liuen heren iesu cristi / Wellekoer syn f. g.

int ersten leet drucken eder prenten mytter figuren om den cruce / der mennich du-

sent is verbreit in der cristenheit / Vnde nu int leeste heft syn f. genade dat selfte

hyllighe gebet mvt een änder daer bv van der weldaet vnde sorchuoldicheit vnde grote

droefnysse marien de se myt hoer lieue kynt iesu hier op erden heft ghehadt / dat

so schoen vnde nut is den menschen to lesen . . .» Ferner die Angaben Blått 119 b,

das hier als Fig. 6 beigefiigt ist.
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Marien' später neu aufgelegt worden ist, und dann den der latei-

nischen Originalausgabe des hier behandelten Buches, derer Titel

nach Revius' 'Prognosticon de Antichristo' lautet.

Von 'De gulden crone Marien' lässt sich wahrscheinlich kein

Exemplar mehr auffinden." Das wenige, was wir jetzt iiber den

Druck wissen, verdanken wir Revius, der offenbär ein Exemplar

besessen öder jedenfalls eingesehen hat. Nach ihm ist das Buch

im Jahre 1516 bei Albert Paffraet gedruckt worden.' Da seine

sonstigen Angaben^ ^'on Interesse sind, drucke ich sie hier in

deutscher tJbersetzung ab.

»In diesem Jahre [1516] erschien in niederländischer Sprache in Deventer

'Aurea corona Marie &c.', ein abergläiibisches Buch, von einem Pater in einem

Benediktinerinnenkloster in Mariengarde verfasst, in welchem sich jedoch einiges

gegen die päpsthchen Dispensationen findet. Er erzählt unter anderm, dass

zwei Mönche seines Ordens sich vom Papste Bullen verschafft hatten, nach denen

es ihnen gestattet sei, Fleisch zu essen. Der eine von ihnen sei dann nach einem

plötzhchen Tode seinem Genossen erschienen und habe angedeutet, er sei wegen

seiner Bulle verdammt. Als der andere fragte, ob die BuUe nicht in Ordnung

gewesen sei, habe er dies bejaht, es habe aber nur das däran gefehlt, dass Christus

selbst sein Siegel anheftete. Er hat auch eine andere Geschichte von einem,

der klagte, er sei in derselben Weise wegen einer vom Papste erhaltenen Bulle

verdammt worden. Befragt, ob die Bulle falsch gewesen sei, habe er geantwortet,

die Bulle sei in Ordnung gewesen, er Ungliicklicher sei aber in die Hände eines

Teufels geraten, der deutsch sprach und kein Latein verstand, und so habe die

Bulle, obgleich lateinisch geschrieben, nicht verhindern können, dass der Teufel

ihn mit sich zur Hölle geschleppt habe. Der Verfasser ruft aber aus: 'O wehe!

welch einen Haufen von Menschen, die nicht glauben, was die Schrift uber diese

Dinge berichtet, sondern sich auf BuUen stiitzen, die sie erhalten haben, hat j|i

nicht dieser deutsche Teufel mit sich in die Hölle gebracht' usw.»

Dieses kleine Bruchstiick, das einzige, was uns ^'on der Schrift

iiberliefert ist, enthält somit in spöttischer Form eine vor- i|

^ A. a. o., S. 196.

- Fräulein M. E. Kronenberg hat mir gefälligst brieflich mitgeteilt, dass der

Redaktion der Nederlandiche bibliographie vatt 1500 tot 1540 kein Exemplar bekannt

ist. Vor einigen Jahren ist sogar in allén öffentlichen und klösterlichen Bibliotheken

Hollands Nachfrage eben nach 'De gulden crone Marien' gehalten worden, aber ohne

jeden Erfolg.

= A. a. O., S. 196.

* A. a. O., S. 202.
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lutherische Kritik gegen den Ablasshandel und bezeugt das

Vorhandensein von unrechtgläubigen Ansichten, die zur Zeit

wenigstens im Druck sehr selten waren.^ Dass eine gegen die

Ubelstände und Missbräuche der katholischen Kirche stelliing-

nehmende Auffassung dem Verfasser nicht fremd war, geht auch

aus unserem Buche hervor. Seine oft drastische Kritik, die sich

jedoch nicht auf die Lehre, sondern vielmehr auf das Kloster-

leben und das kirchliche Leben iiberhaupt bezieht, ist aber bei

der Umarbeitung »to dude» nach den eigenen Angaben des Ver-

fassers grösstenteils ausgemerzt worden, und zwar mit Riicksicht

auf die Laien und die eindringende Reformation.'^

'Dat schone gebet van der passien onses liuen heren

iesu Christi', das zuerst 'mytter figuren om den cruce' erschien,

wurde wahrscheinlich kurz nach 'De gulden crone Marien', also

etwa um 1518—1520, herausgegeben. Die zweite Ausgabe nebst

dem Gebet 'Van der weldaet vnde sorchuoldicheit vnde

grote droefnysse marien', die auch Bl. 119 b unter dem Titel

'De schone gebeden van den lyden Christi vnde der droefnysse

Marien' erwähnt wird, ist wahrscheinlich nach der Angabe 'int

leeste' etwa um 1522 öder 1523 gedruckt worden. Obgleich der

Verfasser von den beiden Ausgaben hervorhebt, dass »der men-

' Hoop ScHEFFER, Geschiedenis der kerkhervorniing in Nederland, Amst. 1873,

S. 52, 420 Fussnote 3; J. Reitsma, Geschiedenis van de hervorming en de hervormde

kerk der Nederlanden, 3:6 druk, 1916, S. 131.

^ Bl. 3 b: »De grote geleerden willen gerne vele hören vnde lesen / wert sake

dat se den rechten topat ginghen als Christus vnde de apostelen gheleert hebben der

en solde so veel dwalinghe vnde baserye nicht vvesen manck den menschen als nu

is vnde noch alle dage meer kumt vt houerdie der gröten geleerden». Bl. 65 b: »Hier

solde nu na volgen dat leuen vnde doet der presters / als wy in voertyden geloeft

hebben in een suuerlick boexken /
gheheten de gulden crone marien int ende / Van

wellekoer leuent vnde doet ick hebbe bescreuen in den latynschen boke xxviij.

capittelen. . . Van dessen capittelen de so verueerlicke holden van den presters en

wyl ick nicht vele van scriuen / want ten is ju altosamen nicht van noden to weten /

vnde oeck om lanckheit der materien / Vnde oeck hier ömme / want my is vele voer

gekomen van endecristes voerlopers / dat ick nicht en woste do ick dyt to latino

screeff». Bl. 89 b; »Van der verueerlicheit der symonie de hyer na volgen solde /

hebbe ick vele van ghescreuen in den latynsche boke / Daer mogen de presters syen

als in een schoen claer spygel ho na dat se by gode synt / vnde ommermeer komen
sult / dat en is ju alto samen nicht van noden tho weten». Vgl. oben S. 181 sowie

den Text, Fig. 3.
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nich dusent is verbreit in der cristenheit» und dass die Gebete'

»seer wyt verbreydet synt», habe ich in der bibliographischen

Literatur keinen Druck auffinden können, der den obigen An-

gaben entspricht.-

'Prognosticon de Antichristo' ist offenbar jetzt ebenfalls

verloren. Auch von dieser Schrift hat Revius^ ein Exemplar ge-

kannt. Nach seiner Angabe ist die lateinische Ausgabe des Anti-

christs ebenfalls bei Albert Paffraet gedruckt worden und im sel-

ben Jahre 1524 wie die deutsche erschienen. Dass jene schon im

Druck vorlag, als der Verfasser die Umarbeitung und Uber-

setzung ins Deutsche begann, scheint mir nach dessen eigenen

Angaben wahrscheinlich.'' Sie diirfte somit in der ersten Hälfte

des Jahres 1524 erschienen sein. Aus den von Revius mitge-

teilten Ausziigen sowie den Angaben in unserm Drucke ergibt

sich, dass das lateinische Original erheblich von der deutschen

Ausgabe abwich, und zwar ist, wie schon oben er\vähnt^ in der

lateinischen Ausgabe die Sittenverderbnis der Mönche und Nonnen

sowie die Simonie scharf getadelt worden, was bei der Umarbei-

tung ins Deutsche grösstenteils ausgelassen wurde.° Die Schmä-

hungen gegen Luther und die Lutheraner waren dagegen noch

nicht so bösartig und häufig wie in der späteren Ausgabe.'

' Bl. 119 b (Fig. 6).

' Das Catholyk Gebeden-boek, 1515, Met Fig., das W. Nijhoff in seiner Biblio-

grapliie in Het boek, Jaarg. 3, 1914, s. 98, erwähnt, scheint schon wegen des Druck-

jahres 151.5 dafiir kaum in Betracht zii kommen. — Auf meine Anfrage hatte Fräu-

lein M. E. Kronenberg die Liebenswiirdigkeit, mir mitzuteilen, dass sie in ihrem gros-

sen Materiale von niederländischen Drucken zwischen 1500—1540 kein einziges

Werk mit dem obengenannten Titel öder einem ähnlichen hat auffinden können.
^ A. a. O., S. igi sowie S. 228—231, wo er Ausziige aus der lateinischen

Fassung des Antichrists bringt. Von den iibrigen Verfassern, die diese Ausgabe
erwähnen (vgl. oben S. 175 Fussnote i), scheint niemand ein Exemplar in seiner

Hand gehabt zu haben, sondern sie stiitzen sich offenbar auf Angaben zweiter

Hand. — Auch von dieser Schrift hat Fräulein M. E. Kronenberg mir giitigst

mitgeteilt, dass der Redaktion der Nederlandsche bibliographie van 1300 toi 1540
kein Exemplar bekannt ist.

* Siehe den Text Fig. 3 und 6.

* S. 183. Vgl. auch S. 175 Fussnote 2.

* Siehe oben S. 181.

' Siehe den Text Fig. 3.
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Kocctm ^eft fnl*9nt9yii oev $otcc^rtt^^ccnmc fc^dtck

^atti^jlacn en mdc^ofgcbac^tm ^cft mccnjlii %xt tv

'«cii/(5totconmcwUcPc t^yit^c myt xcatm<ttc ^anflu it

tnctcn/OOo^ciic^ctfolffu^^at^dnfcmccc incnc cleyitc

vatc^cten/^atatxyc&cflutat in^ymc ^aiit/ öcn
focp 5C6 ^cmd& ^olt)c?at9ciuc^torttc'cii^i»gc/^<tit

^e myit/le v:oubc9c'9c falc^m $tu^n iitw rycPct^ ^c^

me^ to cwy^eu työcn/Ö^cciö^ /Tcfttmc =^i€i*on^i

mtmcbcvan '2(u^uf&4ic» ^cfc^cyöc»/ vitt)c ^cftcitc ge^?

nocc^UcP^ntclö cocfc Py ^(ufju/Timmt fjcUtm /^c 15;*

^e iirt^cc cyt cjeöitcit ^cfc/^iet Pe^utc tc6'^te^e ^4c?e
v:olt^e9a•|4lc5crl/vil%pylIe9ct•vcl:&c•ctlJbert'9u|é|Ä

voltmcet- VIibcgtotcc fyjit^an tiK» jc Pefci-yiic f4U i?Ti

myt m^iij<^m tonge vt fpz^feit.

Dyc t6?4tboecP^4t icfv fucfTelicfc5€fi4t>c ?ebt tfc

locftto fcryuctii'9éfpy5el ^ev^ctc vn ftti'|Tcit vtf

(cltteftaii v.f.5.^^cln4c§c/iii (^olöeit^c va *^ce venteet;*

itcfeii4CJi^4eMöctyt*^coii6cnt|efai6vnxuciiÖic^nic«;s

fc^cii op^eiKpcu/w4CL- omc|cut9c vmtccrltcfcii flfcrt^

gen*^4c^?e6 ^ctai c^Mf?u'cfliomicrfic^ttc^ vuöc oitbéi

reyt (?en4itxfcn warl^cii fiilt/^4t ici^ictvÅ ^cn rti4tt

tim'4c»& cP4itteii^c|]cnnyc ^cttcv& vclcv4u^bcfcb:<:^

lleu ^cbbc vjit>c ^tcc mcbc^occ^cnctu gbctitcftcjbctvnÄ

tcnicevt»^c|]<:u?uctrc^cii94uiii^nl4ryitfc^c/^4tcit

i(v»46^e Ji teiiyngc nic^tV44ubc^y Ij/^c|]c Po fe fettetr^c

i&my oitt)crwc^cjt 4tt^cfomc/ vnbcmccr^o k^^ytto
^iiöcPc5iiubctofcttcn/^4ftt>otcf94Él4tynfc^cfcrate/'

X>ni>c icf^cb 4« gcfycit 94t^totc qtt4ct vit tvvybmcPe

i'e^c|7evertebct6^Temt^n)ylem4feit4l'^ccn)TcJi^dt

^xn/ic^aiUn noc^ityc^t va-fTa^Jit 'ifu mct^cn^ntaia
5fc»cc&uffc6VoaC>pct6 vcefm inoteit/ watal ^oer ktcvS
vpcfcnt u>yfctt»4t vt/ 4lftvf g. tit ^cjfcit Pofc oj^cbacc

vyjjt»cjtni^c^/94a;omc^cbbe icf^tevmk^c tu ^cfcvmt

Fig. 3. Van der verueerlicken aenstaende tyt Endechristes. Bl. Il8 a.
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vntoPanjio/op^acfc^at^cfnciicvoUtcfto ^a Scbzy^

^e»iito5cn/fot]T vanno^cii^atwy^ycto ?uöe ^bcfct

^ebt.^c^vucnic^itt^c meefic^cd ai^enyn^ct vaii^cp

fcr fcttcrryc.^c^clcat fyntmac^men ^tct Py Pefetnicit.

$c?c |Iia|fiii^e tuc^t lybcii citmo^c tt m?c)]cn 9o Fe Se^

fcrcucji |Tacc rcc^ntci'öcUcfcii/ als nioncfoi/ ö: ^oa- OJ*

Sciimc^ccii^olöc/' viiKpicffer6ÄUionéuyf^at finicii

"Clibeiuc^tofCatatmwyltbcenmo^ciiöytnte^r -ocr*

^tacfbcn x>ti lyt>c/ |cfe^c al&^e vcr^arbc |oöc to onfcu

lyuc ^ccr tcfur»/ ©cjfc vc^cii tö part vfi omtcrötac^Uc^

tfc inncp fe ^otcfi v»i vcrö;a3cii/|o fc^^c im octPör
f
iia

9ic^c nteiifc^c/wöiiccr fé^cffraffctwarbc tn ^cii Tniijvrit

9e|feltrc^eltfyltttc>fw4crwycII mocjc|cntct>r v'crb:a:i

^c/l^ ftinöcucc^y fo fpw;feji ^ocrn a: cjlofa ce ftmc Ibcc^

Imr^U6 Picf op faytict/feai fitllc^y iiftmer to ftuaci tve

^n/Pyf?it abcrs^elottic^/öc ftmbcrft (cggc oub nu *dc

rebell
f
yiicto fxcactK va fTieu^ycfietr t:?oUvii mer a: ryc

(al fonjcii^iU fccai jwrtrcc ^o:é julc/tcunnccr cBtiflu»

fcc^r veiticedicf/^act^ vernialeöybcii lu^iircvvtcjt^c

Vttcr/ ©ceiiVcTUCCvltc&r^yiKfvntcyfai 'Öer ctcigl^cii

vert)omeitt)]*c ie in ecii ntaifc^e/^an oj^acc ie> tti ec q t ta*

^eIlletu:l^r/v^iwyl^eellffraffiIl5cly{>en/^acromme

fnltQy alle nienfc^en feniic va xcatfiact^at fe fyur/ of
j'e oecffyitt va aic^obc fcitcc/ ©ynt fc^uermyr vtou*

^elI ^o:cii fc^cwaec^atlefeit vft vcrSinbigc.iVDa- fyuc

fe qiwet;mytmurmcry;c ^o:c fc^at/ als ceii cgcfmctt

xcixc^cn^e mcvan veerto ^oertfome/ ^ievömc Sibbc

tcfeen leweltcPniciifc^eti^c^yt ^ocrc ^cfai vfl Vcfon^at

fe |Tc6 ntc^r eit 6trc merfen/ale^conrcyiic veilié/öat
fe nicl)ireii fintvamarttmacö dotcit/ vil TOcfcnoee^t?*

oel6'Ö:awantcn.

^Jri^avie vocc ^ene^etx>ctt va?en?ttrlue^ttgfc ^e^A

Fig. 4. \'an iler verueerlicken aenstiiende tyl Endechristes. Bl. 118 b.
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^oettto Pauc \>rt to etäi v>n "itöeKto Bybbcii in myttc G^
ucntJ^aamynymans in ^mffc!i enmac^myttcbc vft

mytacn/^actmi&^cngtotctmif^a^cmnccmcna
fcScn^an onöancéFcrpctrvocc^obevn vocr*^cnmau
fc^ai. 3 cfiiö maricn focn^cbcncöyctin cxcic^dt ^cft?c
^ytarcn^occvoecone^clcöcn/ lynne wy^acront>anc*

bet voetwyeiirtto^cmmimccfaltc^ xcatbai/ Qemy^
^ncc^eft^cöacn fynicf^ÄCccnöachbcr voel:5c^wylc

vämycyjfc^cn/WiiCcajTuötcfii&^cfc nty 5eboöcn'9ac

tcPmyncn -oyrtnc falltcf6cb(?m/9at ntc$cltc^tto^ocit

<n l^céiv 60 velc mccr^Scn^cncn^cmy vccl^nbcö cjcb^e

Bcft^^atcyfc^ct^cnataetixn Ucfco ^cbbcn vn vclc^ti*

b<:e wcöet* öntc co ^oen/op?at tcfnic^t onbcchbcrai fy
fo fccrcfc tcfab fnntc pcrcr fcy&c.<Solt vn fylucccn ^cb^

Pcic^.ntc^r/ So ^cl)ocrcmy^cc|Tltc0c54Uciiu»eö!fom
tojTcitaintycfuntcpccavoccmync^cncötgcltatc ^cirl

vn^^udnc^ti^c ^occ%cbozai fut^lc/^ati&myn gcbct

toallctybc voccfynf.^.co^ocmcct^a vocr ycma&c|>
cv*>cSaticSmyttetvoact^eit§ict$cm^cvn fo gcuon*
&cn f4lwar^cll voec^obc/öcfrtfcn K>oCgc0ici'na/ict

^S \>ä fyn f.^.orttfrtn^é lyfltcfc vitaltai vn cjcc|?Ucfc/

©ttrift an ons^cpint/^ T»cl vccr Vrtn 6att^c/ $ertnc?

vii ^ttrcci: nicnnic$iact/^act vcfé^eeflltefc lonffcic va
£je)py|ccwojöcn ved tcfoimyctt \>ä, fitnu "BcnctJtctu»

o;bcn/xt>cUcfocficfPotié ^^Mcv gcbycnt Scb/^act tch

vocct^atccngnct&itcntifiSJci^cbhccccigccffhcfcga^

wn vn (pyfScvfyPax vÅfynf.g.ontfait^cnk^tniicns

Vocr niymer voecallc^wbc ntctifc^c^ccjTUcf vit wcrt^

Uefcevä^o6c fynt/'^ac fynt aecftlterc ynnt^t^ ocfftii*

aeva myjfén vit^cbcbcn va"5cn lyöcjt C^tijtiVvn väft

^cc^cbcncbybcn mober tcfti mcntcferPeywye/wdte^os
9aa* fynt fpyfcii*?cr fylc/ö cj]c fpy|c cit^aö^c tcfnicS'e

voa-^cn^nöcnytmt^cnntcnfcScn ttio^cn Ptat^at ccm

»örrfifc^cwc/^^tit fyn f.^.my%« po^c^c^as: &ä5>«

Fig. 5. Van der verueerlicken aenstaende tyt Endechristes. Bl. 119 a.



ELOF COLLIANDER

ftc/ "Jntafc ^cft fyn f.^.PcfofTyrfh«94t ^cctTtcfc fcfl

©njcclyltcllv:ouwcll/abfcon^er7Clla•uccff<5ty?4tlnt

fantvanOclrc^cRolbcitwart/ ^ccvUcf xthfc^aat B^
iicii 4 (Te fc|Tcii/x>nbc^rtt Pe^a^ct^ob c^nfTo icfit/ w<tt

9«cr W4i't fyit ^yl^clybcnicöciii vcriiycr/^ytcji ^cfc

fyu f.^i.ntc^trtCTciic lu^cii lanbc vä ©elrc^bcotbcmcrc

to ^olbcn tacrltcF/inct' occfin^rtt ^crctc^öom vä iot;>

tryn^ot/vft vocitrtriiii fMncrycFcrtleicfvafyiif^.i»»

fTocit ^cbbc/ öoccim^c^tilbcu ctoat tlOartcu/^rtci- iit

Pcctcj-cmccltcFcit?«tt9<;ct^oci'tro^ccfylcnf<iltc^\ttwtl

inciitrccPcc vcL-|Tacii/c3t:c^<^ fcRotic^cbcöcu van ?cii

lybcn C(>:i|Ti vfi?ci-^:«»cfny|7e OOavii/^c feer wyt vcr;s

brcybcc fynr/ cnii tiit ftcffc 6cfc fyn f.^.c^cbolpm tbj>

^cjfcii itycii PoPc ^olöeiibc vuii ai*rt eiijTaenbe rytmbc^

c^xt^c^/ vnbe vi; fyncn vocdcpcce vii Pcbert/ alo ^effc

inmttnmoifr clntcit fync witré ^miwiitcn.^^t fyn
f.

^.^rtu&bePofTicjct ^cucctc ^tcnfecn er|I to frttmo vn ii<;

to pn5>e voa''^c gcntcné vo (life/?at Vrtcjtoten »obc i6.

jx»4iit fe f>Mitr cjcrabe to Pcbrycfc/wanttea' fe cjccft fcuyft

tc5en'i^eK'trciT)'^eii ^cbbé/TDea%tPoccPiebc gcwefl

^0 ?e|fe fettcryc ccrff 411 Wrtö fTacnbc/ 9c (^aufuurtciiö

clrtiiteii cii folbcn nicKc ^ebbcn (je^4t fo vcfc^taHat^it/

9c?e rcc^reii ^yllc^c fcrcfcii vcifnreti / X^il gbaieit fic^

op^cöbititcU fTrrttcii/ ^%.c^c^d^c cUnteii enbecnffeö

9mu4teii 16 vclc^efcictic v<l ^o^cit fcriffen/4l|o94t?c

^ciifcnc8ocpcnwectiuc^tw4CL-fcttfcutciidc vitJX fyit

ccff4ti?e«cijftUt/9cciiTOylttcrtffryt tegen 9cu fctfei-6

jttc^twynnen/TD4t^ob4ltttcc$ttc^ cn^yfc^cen vic^

toty?4n ntyt oetntobic^cir/94t t6 een V4ff fiint>4n lent

^4t nynt4n6 ncbct Ic^^cn f4n/|L-^ict Pcfltire icftneJx

^»oefmynclieuccjenebicjé^ercnviv $oecf?^cbozc fur/Tc

V4 (Belre to Pyböcn inyn kitent Kincf/Ponen 4lle ^creit

vnbc fiuffé vti maifc^cnop crbcn /Ö4er otnc 94t fyit

Fig. 6. Van der verueerlicken aenstaende tyt Endechristes. Bl. 119 b.
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htcybttx^An^nt allcn läbayJ^cn fctfaa to Oaffavn
to fc^anbat/

C^oocft nn anbac^tlic^cn to^y c^tt/Tcmetifc^en H
^y frtUV^ ^ec^cten to vcavbm/c^yai fult na ^cjfcit tybctt

gccn o^t:fc^ul^yu^c ^cbbcit vocr^cii fFircn^c otbel c^:u

ffiVW4vöcgy Pcötrt^cit "ca^cn valfc^ar j>;o}>§etc 9acc

C5ji|frit5 3<^r"^ "^^ f^^^ iii*9cit ^i%cn cttagclio/^.er ntt

vct^c|V»t/<^l6"^cjfe tttmttuwciié cl4nccn/'^c)U 4iibcr»

pjop^ereré vnbc pixi>c^en/^an% ^i%c ^octo:c6 i>l«c^;*

tet vaft^m ^tftjcii <t^c|T gbctxicit vii gbcPcat ^cb t/rtlf^

cR^/f vii opaibact ^cbbc^y in »jjcii Poccf?rtt£fy ntc^t

Fct>io4en cit mocfet \vrtt:5>cii/tcit \y ju cy^aivcitwyucU
t>e wylle/

C'<ro \vctcit"94t?c?urlitc^ttcjc ^occ^^bcbojeitfm'|f

Jt), 't. vmtödic/vnbc VÄttCBtilic^/ viibc^mtc V4it
^ttep^cit/^ytPoecfto^ubc Vflto Uttiio Pcfofftcjct fe-

ttet to ptentm t€c(^cii?cii fcttcrö vnöc ciibcc^ny?c& vocf^

lopa'6/ui cell tcy6c ötcWficr^att6?4t wrtpcit öee ^occ?*

acbo:eft fuf|Tc ^ta tn'^ct Pcfltttiii^cmcx umbcbjwcfcf
94tT0ittinc W4a' fyc^ ccit cjywcltcP'^4t ^y U:P:eii^cra

^c(]*«'^oFmm4n^aciiP4nöccjccJtRyiiöccoff verbtyctr

rii^oe/^^e^cöfitrfTcii Kiitt^ewcfetto Snidat/ (Bhcfant
^?tC^4l•lCJtg4rt)Clt^ltyct>;o^^c vitbe Plytfcop tofouc*

^C6 4lmcc^t:t^cn5oöco/vubc^^cr^bcbcucöyöat nioKi:

tefit vnbc to ti'ocf!4ffct\cjut>cfi c^ajTat mcnfc^cu/ irt?c:

inteom ^cccn^wfcftt vyf^oii^tt Vtt vycfcittwyimc^/

Fig. 7. \'an der verueerlicken aenstaende tyt Endechristes. Bl. 120 a.

Der Verfasser hat sich nirgends in unserm Buche mit Namen
genannt. Er hat aber hie und da Angaben iiber sich selbst

eingeflochten, die uns gestatten, Näheres iiber ihn zu erfahren.

Ich drucke hier die einschlägigen Stellen ab.

Bl. 55 b: »ic scriue ju to als een arm prester in der steden godes». Bl. 61 b:

»Ich hebbe ghevvest voer een erlick besloten ionferen cloester daer een ionfer in

was de een broder to bremen hadde». Bl. 71 b: »ick byn oeck een prester ick

en moet geen logen scriuen . . . Hier ömme wyl ick cloecklick to sien / op dat
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dyt rechtuerdich sy dat ik mynen liuen susterkens to icryue / Vnde dat ghy

nicht en murmeryren als g}- pleget to doen wanneer gude obseruanten de iiicht

en soken dan der sylen salicheit ju de warheit seggen . . . lek syn een predeker

van der genaden godes / dat ick to hans wal xx. iaer gebrucket hebbe». Bl. 73 a:

»Daer ick ju voer warné / daer weet ick de waerheit van se synt to my ter bycht

gekomen wel ouer vj off. \ij mile weges / de nicht onder scheyden en kunden of

de kinderkens de van hoer quemen den prester to hoerden off den echten man».

Bl. 91 a: »Ich hebbe gewest voer een cloester van s. benedictus orden / daer ick

oeck gedyent hebbe by xx. iaren to / Daer was een olt greeck / de daer nacht

vnde dach studyerde in des ketters boken / vnde heft to der selfste steden vele

versturynge gemaket onder geestlicken ionferen». Besonders sind die Angaben

Bl. 119 a (hier als Fig. 5 beigefiigt) zu bemerken, wo der Verfasser dem Herzoge

Karl dankt, dass ihnen Essen wie Hering und Butter gesandt worden sind,

»daer vele geestlicke ionfferen van gespyset worden wel reformyert van sunte

Benedictus orden / wellekoer ick bouen xx. iaer gedyent heb / daer ick weet

dat een guet leuent is».

Aus dem Obigen ergibt sich, dass der Verfasser seit zwanzig

Jahren Benediktinermönch war, und zwar wahrscheinlich Beicht-

vater öder Pater eines reformierten Benediktinerinnenklosters.'

Dies wird auch schon von Revius^ angegeben. In den 'Byvoegsels

en aanmerkingen voor het vyfde deel der vaderlandsche historia 1

van Jan Wagenaar' wird dagegen behauptet^ dass der Ver-

fasser »zig een arm Priester noemt, behoorende tot de orde van

Franciscus», und in einer Fussnote wird die Ansiclit, dass sein

Vorname »Hendrik» gewesen sei, erwähnt.'' Diese Annahme, dass

der Verfasser ein Franziskanermönch gewesen sei, und zwar

namens Henricus van Norden, wird in der späteren Literatur

iiber den Druck^ ohne nähere Begriindung wiederholt.

' Doch scheint er nicht die ganze Zeit demselben Kloster angehört, sonderii

vielmehr friiher einem anderen Nonnenkloster vorgestanden zu haben.
^ A. a. O., S. 202, wo er uber De gulden crone Marien haudelt: »confectus a patre

quodam conventus Monialium in Mariengarde, ordinis Benedicti»; S. 228; »Monachi

illius Benedictini, praefecti coenobio Virginum in Mariengarde, Prognosticon Anti-

christi». Revius' Angabe ist deshalb von Bedeutung, weil er nicht nur den hier

behandelten Druck, sondern auch De gulden crone Marien und Prognosticon de Anti-

chrisio gekannt hat.

' S. 3.

* »Sommigen meenen, dat syn \'oornam Hendrik was; zyn Toenaam is my ner-

gens voorgekomen. Vid. Pontan, Histor. Gelr. i. 720, 762. 774 et 777.»
' Siehe oben S. 175 Fussnote i.
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Dieser Henricus van Norden' hat sich erst später (1534), bald

zu Emden bald zu Groningen wohnend, durch seinen Glaubens-

eifer bekannt gemacht. Bei dem Herzoge Karl und seinen Rat-

gebern soU er in hoher Gunst gestanden und nach einigen äie

meiste Schuld an Karls bitterem Ketzerhasse getragen haben.

Durch seinen Einfluss bei dem Kriege Karls gegen Enno von

Ostfriesland (1534) soll er es dahin gebracht haben, dass diese

Fehde einen kontrareformatorischen Charakter annahm,

Wenn man auch einräumen mag, dass diese Charakteristik des

Mönches als eines »homo zelotes», der bei dem Herzoge in hoher

Gunst gestanden habe, auch auf den Verfasser unseres Druckes

zutreffen könnte, so scheint mir andererseits die eigene Aussage

des Verfassers, dass er »van s. Benedictus orden» ist, entschieden

gegen die Annahme zu sprechen, dass der Franziskaner Henricus

der Autor unseres Druckes gewesen sei. Dann kommt noch hinzu,

dass Henricus aus Norden gewesen und bald zu Emden, bald zu

Groningen gewohnt haben soll, während unscr Verfasser offenbar

einen grossen Teil seines Lebens in einem Nonnenkloster in Gelder-

land verbracht hat.

Den Namen dieses Klosters hat der Verfasser nur einmal ge-

nannt, und zwar am Ende des Buches^• »Ghesant vt Marien

garden . . .» In diesem Kloster Mariengarde hat man allgemein

das Prämonstratenserkloster Mariengaarde unweit Hallum in Fries-

land sehen woUen.^ Diese Annahme ist sehr unwahrscheinlich.

Das Kloster Mariengaarde bei Hallum war ein Prämonstratenser-

kloster fiir M ö n c h e, nicht fiir Nonnen. Nach der Angabe des Ver-

' U. Emmius, Rerum Frisicariun historia, Lugd. Bat. 1616, S. 881: »monachus

vero idem zelotes acerrimus Groningae frequente degens & Gelris Carus, nec ignotus

ipsi Carolo duci». Vgl. auch Hoop Scheffer, a. a. O., S. 170; D. Bartels, a. a. O.,

S- 157-

^ Bl. 120 a, hier Fig. 7.

' So Hoop Scheffer, Geschiedenis der kerkhervorming, 1873, S. 170; J. Reitsma,

Honderd Jaren nit de geschiedenis der hervorming in Friesland, 1876, S. 21. — Ich

benutze die Gelegenheit, auf einen offenbaren Irrtum aufmerksam zu niaclien in J.

Reitsma, Geschiedenis van de hervorming en de hervormde kerk de Nederlanden,

3:e druck, 1916, S. 131— 132, wo nach Hoop Scheffer »de prior van het klooster

Mariendaal» als Autor von 'De gulden crone Marien' angegebcn wird. Diese falsche

Angabe findet sich zuerst in Archiet voor kerkelijke geschiedenis, D. i, 1829, S. 202,
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fassers ^ sowie aus sprachlichen Grunden ist es ferner wahrschein-

lich, dass das Kloster irgendwo in Gelderland und nicht in Fries-

land gelegen hat.

In Gelderland bei der kleinen Ortschaft Opheusden gab es

zu jener Zeit auch ein Kloster mit dem Namen Mariengaarde,

und zwar ein Nonnenkloster.- Es wurde im Jahre 1482 gestiftet

und nahm bei der Griindung die Regel Augustins an. Da man
nur die Stiftungsurkunde des Klosters kennt, sonst aber nichts

Näheres iiber das Kloster bekannt ist, wage ich es, da mir

archivalisches Material nicht zur Verfiigung steht, nicht zu ent-

scheiden, ob dies Mariengaarde das in unserem Drucke erwähnte

ist, halte es aber fiir sehr wahrscheinlich. Da unser Verfasser

angibt, dass die Nonnen »wel reformiert van s. Benedictus orden»

waren, diirfte das Kloster sich später dem Benediktinerorden an-

geschlossen haben.^

Es scheint mir somit wahrscheinlich, dass der Verfasser

Beichtvater in dem Kloster Mariengaarde bei Opheusden gewesen

sei. Vielleicht wird es möglich sein, durch Verwertung archi-

valischen Materials seinen Namen zu ermitteln und Näheres

iiber diesen nicht unbedeutenden Verfasser zu erfahren.

wo es wohl ein Schrcibfehler fiir das von Revius richtig angegebene Mariengaarde ist.

Bei Reitsma, a a. O., S. 132, wird dann aus dieser falschen Angabe weiter gefol-

gert, dass »Mariéndaal is vrij zeker het klooster Marienborn ...» Das kommt mir

fast unverständlicli vor. Reitsma hat offenbar nicht erkannt, dass der Autor des

'Van der verueerhcken aenstaende tyt Endecristes' und der der Schrift 'De gulden

crone Marien' derselbe Möncli gewesen ist, was jedoch schon Revius erwähnt.
' Bl. 119 b (Fig. 6): »in den lande van Gelre».

^ Diese Angabe verdanke ich Dr. J. S. van Veen in Arnheim durch gutige

Vermittelung des .•\rchivars Dr. S. Muller in Utrecht. Dber das Kloster war

so gut wie nichts bekannt, bis Dr. van Veen in Archief voor de geschiedenis

van het aartsbisdom Utrecht, D. 46, 1920, S. 147— 153, die Stiftungsurkunde des

Klosters mitteilte.

' Vgl. W. Moll, Die vorrejormatorische Geschichte der Niederlande, Lpz. 1S95,

2. Periode, S. 224 ff.



EN SVENSK BOKSAMLARE FRÄN
VASATIDEN

HOGENSKILD BIELKE OCH HANS BIBLIOTEK

Av O. WALDE

Isin
1581—85 sammanskrivna 'Oeconomia eller hushållsbok

för ungt adelsfolk' säger den gamle riksdrotsen Per Brahe,

att en adelsperson framför andra bör mycket veta och därför

även hava förfarenhet i de sju frie boklige konster. Men då

världen är full av böcker om allahanda ting och icke alla äro

goda, så gäller det att utvälja blott de bästa och förståndigaste

auctores. I fråga om teologien bör han framför allt studera

bibeln, men även fromma och gudfruktiga mäns och teologers

böcker och skrifter.^ Uti artibus discendi och alla andra artibus

liberalibus finner man inga bättre böcker än dem Philippus

Melanchton författat. Vill man lära tala gott och rent latin,

skall man flitigt och ofta läsa i Erasmi CoUoquiis, Terentius,

Cicero, Quintilianus och Sallustius. Huru ett land skall styras

får man veta hos Aristoteles, Jean Bodin och i Jörgen Lauter-

becks Regentenbuch, och vad den naturliga rättvisan är, kan

man läsa i Ciceros De officiis, som också ger oss kännedom om
andra mänskliga dygder. Härutinnan är även lämpligt att

studera Ciceros Rhetorica ad Herennium och några av hans för-

nämsta brev, vilka äro särskilt passande för den som skall prisa

dygden, lasta det onda, undervisa och förmana.

' Härmed menar Brahe säkerligen framför allt kyrkofäderna. Såsom stående

nära katolicismen nämner han varken Luther eller andra reformatorer, Melanchton

endast som profanförfattare.

>3 '"BJ'-
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Innan man begiver sig till hovet skall man noga sätta sig in

i, huru man där bör skicka sig och vad man har att iakttaga.

Detta bör ske genom studium av Jesus Sj^rach, Castigliones

Cortegiano, som finns i italiensk, latinsk och tysk upplaga, vidare

vänskapsboken i Ciceros Tuseulanerna, Erasmi De vita aulica

och Reineke Vos, »ther får man se och förnimma allehanda

Hoffputzer ther man ock tå myckit får rätta sig effter».

^"ad krigskonsten beträffar, lär man sig denna bäst ur Ve-

getius och andra böcker, som nyligen utkommit på tyska. För

att lära känna främmande lands seder, bruk och nationalkarak-

tär skall man söka ledning i Bibeln, Eusebii Historia tripartita

och Melanchtons krönika', Thucydides, Justinianus, Livius,

Plutarchus, Orosius, Philippe de Commines samt våra svenska,

engelska och andra historiska verk. Vill man i kortfattade,

på saken gående ord uttrycka sin mening, skall man studera

Salomos Ordspråk, Jesus Syrach, Cato, Erasmi Adagia, Aesopi

Fabler samt andra svenska och tyska ordspråkssamlingar. För

att ej bliva övermodig i medgången eller förlora hoppet i mot-

gången skall man läsa Petrarca.-

Många andra nyttiga auctores kunde väl vara att nämna,

säger vår författare, men dessa äro nog »för een Aulico, som för

andre ridderlige öffningar icke kan gifwa sig tijd at läsa månge
bööker igenom».

Vi få a\- denna framställning en god överblick över, vilka böc-

ker en bildningssökande adelsman från 1500-talets sista hälft

borde studera för att nå upp till renässansens ideal av en aulicus,

eller den till kropp och själ lika harmoniskt utvecklade och ut-

bildade världsmannen. Per Brahe, som troligen var den lär-

daste bland de gustavianska tromännen^ har säkerligen själv i

sitt bibliotek ägt alla de verk han nämner, men sannolikt ha

många av hans samtida till sitt förfogande haft liknande lit-

teratur. Något publikt, för allmänheten tillgängligt bibliotek

^ D. v. s. Carions krönika i J\Ielanchtons omarbetning.
- Tydligen det verk av Petrarca som i t3'sk översättning kallas Gliickbuch och i

behandlar lyckans växhngar. Boken finnes liksom de flesta andra av Brahe upp-
räknade arbeten i Hogenskild Bielkes bibliotek.

' Forssell, Sveriges inre historia frän Gustaf I, i, s. ii6, not i.
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fanns vid denna tid icke i vårt land, utan Per Brahes mening

har därför säkerhgen varit att aha som hade tillfälle därtill

själva skulle förvärva de av honom rekommenderade böckerna,

vilka alltså borde utgöra huvudstommen av deras bibliotek.

Per Brahes översikt över innehållet i ett svenskt 1500-tals-

bibliotek är en av de få samtida vi äga, och vår kännedom om^

periodens litterära samlingar är därför mycket bristfällig. Icke

dess mindre torde man våga påstå, att många jämförelsevis

betydande privata bibliotek funnits i Sverige under detta år-

hundrade. Även om landet som helhet icke låg under någon

djupare andlig kultur, voro dock många medlemmar av de

högre stånden, adeln och prästerna, i besittning av en omfat-

tande bildning, vilken de fullkomnat under längre eller kortare

vistelse i främmande land. Vi känna t. ex. från vårt grannland

Danmark att dylika resande ofta under sin utlandsvistelse för-

värvat dyrbara och värdefulla boksamlingar, och förhållandet

torde ha varit detsamma även med våra egna peregrinerande

landsmän. Detta bekräftas i det fåtal fall, där vi ännu ha be-

varade rester av svenska i500-talsbibliotek,'ty dessa äro i stor

utsträckning inköpta just under de ursprungliga ägarnas utlands-

resor, framför allt i Tyskland. Men då bokmaterialet från re-

formationsårhundradet endast föga bearbetats och egentligen

icke varit föremål för vetenskaplig behandling, kunna ännu

inga bestämda slutsatser dragas i fråga om de svenska privat-

bibliotekens antal och omfattning under denna tid. Här liksom

i Danmark har man inga säkra hållpunkter för bibliotekshisto-

rien, förrän de tryckta bokauktionskatalogerna börja se dagen,

alltså i mitten och slutet av 1600-talet. De i arkivens gömmor
bevarade förteckningarna över äldre boksamlingar äro få, och

de som finnas endast i enstaka fall utnyttjade \ de nuvarande

' De viktigaste av dessa listor över svenska 1500-talsbibliotek, som kommit
till trycket, är förteckningen över hertig Johans bibhotek 1563, 48 nummer (i För-

teckning öfver hertig Johans af Finland och Katarina Jagellonicas lösegendom, utg.

af R. Hausen, 190g, s. 37 f.), konung Eriks böcker 1568, över 200 nummer (i Handl.

rör. Skandinaviens historia, 27, s. 380—90), hertig Magnus' böcker 1579, c. 50 nummer
(i TiD.\NDER, Hertig Magnus af Östergötland, 1895, s. 45 f.), Hogenskild Bielkes

förteckning på sina i Köpenhamn 1568 inköpta böcker, 43 nummer, innehållande

närmare ett hundratal olika verk (Samlaren, 20, s. 113— 16), Benedictus Olai bib-
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offentliga och enskilda biblioteken icke utforskade i fråga om
sina bokskatter med gammal svensk proveniens.' Säkerligen

skulle en systematisk undersökning av våra samlingar från

provenienssynpunkt giva ganska rika bidrag till historien om
de svenska 1500-talsbiblioteken, men en sådan undersökning, om
än påtänkt, är ännu ej utförd och torde taga en ganska rundlig

tid att bringa till ett lyckosamt slut.

Man kan emellertid utgå från att åtminstone under 1500-

talets sista hälft ett ganska stort antal välförsedda privata

bibliotek funnits i landet, låt vara att den sammanlagda bok-

massan icke skulle blivit alltför överväldigande, när man från-

räknat alla böcker som funnits i flera exemplar. Ty det är väl

att antaga, att de flesta av dessa bibliotek varit tämligen en-

hetliga i fråga om innehållet. Bland den högre adelns med-

lemmar, särskilt dem. som stodo konungafamiljen nära och av

Erik XIV och Johan III mottogo sina konstnärliga och litterära

impulser, ha säkert funnits boksamlare av rang. Jag tänker

då särskilt på dem som under århundradets sista upprörda de-

cennium stodo främst i striden mellan den lagliga konungamak-

ten å ena sidan, hertig Karl och hans parti å den andra, med-

lemmar av släkterna Brahe, Bielke, Baner, Sparre och Posse,

hos vilka börden i allmänhet var parad med vittomfattande

kunskaper och djup lärdom. Män som Erik Sparre, Hogenskild

och Ture Bielke, Gustaf och Sten Baner, för att blott nämna
några, äro kända som högt bildade män, och de hava säkerligen

alla, liksom Per Brahe och Nils Gyllenstierna, ägt större eller

mindre bibliotek, om vilka vi dock i närvarande stund känna

liotek, 255 nummer (Ebbe Kock, En svensk bokkatalog fräti 1500-talet; i NTBB,
1920, s. 148— 153), samt ett svenskt borgarbibliotek från 1598, 27 nummer (Samlaren

8, s. 183 f.). Ett betydande bibliotek ägdes av en Nicolaus Johannis Smalandius,

kapellan hos Göran Erikson Gyllenstierna. Detta bibliotek, som samlats under

ägarens resor i sydligare länder, hamnade i Cederhielmska samlingen och i katalogen

över denna förekommer ofta Nicolaus Johannis namn, ehuru någon samlad förteck-

ning över hans böcker icke föreligger. En stor del av dessa kommo vid försäljningen

av Cederhielmska biblioteket till Hammerska samlingen.

Vilket storartat samlingsarbete Carlander's Svenska bibliotek och exlibris än
utgör och hur oumbärhgt detsamma är för varje forskare på området, kan man icke

blunda för att detta mera är ett verk av en bokintresserad dilettant än en vetenskap-

ligt skolad forskare.

i
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föga eller intet. Så är t. ex. den lärde författaren av skriften

Pro rege, lege, et grege, rikskansleren Erik Sparre, icke ens nämnd
i Carlanders stora bibliotekshistoriska arbete. Hans bibliotek

synes vara så gott som alldeles försvunnet', men från de övrigas

äro åtminstone några volymer bekanta. Jag vågar ej bestämt

yttra mig om huruvida den omständigheten spelat in i fråga

om dylika biblioteks försvinnande, att deras ägare i många fall

gått i landsflykt och att dessas ättlingar aldrig återkommit

till Sverige, utan denationaliserats och uppgått i det främmande

folket. Men troligt är väl, att dessa svenskar, som sökt sin rädd-

ning undan hertig Karl till Polen samt där sedermera levat och

dött, fört med sig de viktigaste delarna även av sina biblio-

tek, låt vara att de av naturliga skäl icke kunnat medtaga allt-

för stort bagage på den ofta brådstörtade resan. Det är emel-

lertid tänkbart, att även de polska biblioteken skulle kunna

lämna åtskilliga bidrag till dessa svenska samlingars historia.

Den följande undersökningen över Hogenskild Bielkes

litterära samlingar är avsedd att på en enda punkt söka fylla

bristen i vår kännedom om Vasatidens svenska bibliotek, i det

den tar fasta på en boksamling, som åtminstone delvis bevarats

till våra dagar och som på samma gång torde vara fullt repre-

sentativ för tiden i dess helhet. En dylik undersökning synes i

denna publikation dess mera vara på sin plats, som det behandlade

biblioteket efter allt att döma bildat en ej oviktig del av den rika

bok- och handskriftsgåva, varmed Gustaf Adolf lade grunden

till Uppsala universitetsbibliotek, vars trehundraårsdag denna

festskrift är avsedd att illustrera.

Innan jag övergår till en närmare beskrivning av Hogenskild

Bielkes bibliotek och dess tillkomst, vill jag förutskicka några

ord om de allmänna förutsättningarna för boksamlandet under

1500-talet.'' Som jag redan nämnt, torde även de svenska privat-

' Själv har jag blott påträffat ett fåtal böcker med hans namn, däribland för ett

par år sedan i Astronomiska observatoriets bibliotek i Uppsala ett tr>'ckt kalendarium

med rätt utförliga av Sparre skrivna släktuppteckningar.

- Jag vill här begagna tillfället att framföra mitt förbindliga tack till överbib-

liotekarien L. Bygden, som välvilligt ställt sina tidigare gjorda uppteckningar över

böcker i Hogenskild Bielkes bibliotek till min disposition, varigenom på några punk-
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biblioteken under denna tid till ej ringa del bestå av litteratur,

som inköpts under ägarens resor i främmande land. Då dessa

resor under reformationsårhundradet mestadels gingo till Tysk-

land, framför allt Wittenberg och Rostock, är det även här,

som de flesta inköpen gjorts, och vad som förvärvas är den i

Tyskland och det tyska Schweiz, isynnerhet Basel, tryckta lit-

teraturen. Detta förhållande ändras först under i6oo-talet,

då det västliga Europa, Holland, Frankrike och England, i mindre

grad Spanien, börjar locka de svenska resenärernas håg. Då
blir även innehållet i deras bibliotek ett annat, i det den i nämnda

länder, framför allt Holland och Frankrike, tryckta litteraturen

börjar undantränga den tyska.

Det är emellertid icke blott genom dessa resande svenskar,

som den tysk-latinska litteraturen inkommer till Sverige, även

de böcker som saluföras här i landet under 1500-talet, är av samma
slag. Det är påfallande, huru starkt vårt beroende av Tyskland

i detta avseende då är. Den nationella litteraturen ligger ännu

i sin linda, vad som över huvud tryckes på svenska, är nästan

blott de nödtorftigaste teologiska handböckerna, även dessa ej

sällan översättningslån från tyskan och till och med ofta tryckta

i Tyskland.

Någon ordnad bokhandel fanns vid denna tid knappast i

Sverige, den litteratur, som importerades, såldes direkt av de

tyska bokförarne, som ofta tillika voro bokbindare, samt även

synas hava dri\'it affärer med litet av varje, grönsaker, konfekt,

kryddor, parfymer m. m.^ Mestadels kommo dessa kringresande

bokförare med sina lager från hansestäderna vid Östersjökusten,

framför allt Liibeck, men även Rostock och Danzig. Innan de

ter mina egna samlingar kunnat kompletteras. Själv har jag vid olika tillfällen

ända sedan 1912 varit sysselsatt med insamlandet av mitt material till denna histo-

rik, ehuruväl den viktigaste skörden bragtes under tak sommaren och hösten 1916.

Mellankommande omständigheter ha dock gjort, att jag först nu blivit satt i tillfälle

att framlägga resultaten av mina undersökningar.
' En bland Hogenskild Bielkes papper förvarad räkning från 1578, till vilken

vi senare återkomma, upptager utom levererade och bundna böcker en specificerad

lista pä ohka slags konfekt, kryddor och diverse grönsaker, inköpta av Bielke. Som
betalning erhölls bl. a. spannmål och hudar, vid ett annat tillfälle smör och pälsverk,

som väl skulle avyttras i hemlandet.
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fingo försälja sina varor, skulle granskning eller censur av den

medförda litteraturen ske, på det att misshagliga eller skadliga

böcker icke opåtalt måtte få spridas i landet. Det första lag-

stadgandet om bokhandeln i Sverige förekommer i Johan III:s

Ordinantia av år 1575, vari bestämmes att ingen bokförare

skall »wpslå sina införda böker til att selia, för än Episcopus

i then landzortt, eller någon annar lärd man, som ther till betrodd

bliffuer, haffuer öffuerseedt hans Register och thet gillatt»/

Johan III ingrep vid flera tillfällen själv i bokförarnes göranden

och låtanden, skickar brev och cirkulär till sina tromän i lands-

orten, däribland särskilt Hogenskild Bielke, med förbud för

de kringresande bokförarne att försälja något av sitt lager,

förrän konungen granskat och gillat förteckningen däröver,

som borde tillskickas honom. Mest ifrig i denna fråga är han

under den liturgiska striden, då han svartsjukt övervakade varje

försök till kritik mot sina teologiska planer och skarpt höll upp-

sikt med all mot liturgien riktad protestantisk litteratur. Man
saknar ej exempel på att han gjort processen kort med misshag-

liga bokförare och bokbindare. Mera ordnade bokhandelsför-

hållanden fick Stockholm från i5go-talet, då en inflyttad tysk,

Herman Sulke, tog burskap där och öppnade en fast boklåda,

som fortsattes efter hans död år 161 1 av änkan jämte den av

mannen startade förlags- och bokbindarverksamheten."

Om vi från dessa allmänna betraktelser vända blicken till

det enskilda fallet, Hogenskild Bielkes bibliotek och dess historia,

synes detta icke så mycket hava bestått av litteratur inköpt un-

der studieresor som av senare förvärv. Från den egentliga ung-

domstiden är ingen enda bok bevarad, det tidigaste år vi möta

honom i hans egenskap av boksamlare är 1564. Att han under

studieåren skaffat något annat än de nödvändigaste läroböckerna,

är väl icke troligt, men väl kan han hava ärvt en del böcker efter

' Handlingar rör. Sveriges historia, Ser. 2; 2, Avd. i, s. 200.

^ Om bokhandels- och bokbindarförhällandena i Sverige under 1500-talet se

ScHUCK, Anteckningar om den älsta bokhandeln i Sverige (i Festskrift med anl. af

Svenska bokförläggareföreningens 50-årsjubileum, 1893), s. 44—73, och .\rv. Hed-
berg, Bokbindare-bokförare i Sverige 1500—1630 (i Pro novitate 2, 1914), s. 114

—255-
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fadern, vilken avled redan 1550.' Först med året 1568 få vi

närmare underrättelser om ett av Bielke gjort större bokför-

värv, då han under fångenskapen i Danmark inköpte en betydande

samling litteratur, till vilken vi återkomma i det följande. Här-

efter kunna vi tämligen noggrant följa hans bana som boksam-

lare ända fram till hans sista år.

Om också icke de bevarade böckerna ur Bielkes bibliotek ge

detta vid handen, är det väl dock säkert, att han ägt det mesta

av den litteratur, som utkommit i vårt land eller berör dess

historia. Delvis framgår detta av hans bevarade bokräkningar,

bokförteckningar och brev. Bland de böcker, han inköpte i

Köpenhamn 1568, finnas svenska bön- och psalmböcker^ å en

bevarad räkning på böcker förvärvade eller bundna 1578 äro

likaledes flera svenska bönböcker, och då han från sitt fängelse

på Gripsholm 1604 korresponderar med sin bokhandlare i Stock-

holm, den nyssnämnde Herman Sulke, är ett av de på svenska

senast utkomna verken föremål för hans åstundan, Biintings

Itinerarium sacrum, i sxensk översättning av Laurentius Laslius

utkommet i Stockholm 1595. Han har även ägt en på Johan

ni:s föranstaltande 1577 utgiven skrift av den katolske för-

medlingsteologen Georg Cassander, vilken skrift dock icke är

^ Hogenskild Bielkes första studieår förflöto i Finland, där han i Åbo jämte sin

ungefär jämnårige kusin, Nils Axelsson Baner, åtnjöt undervisning av sedermera

biskopen Michael Agricola, då rektor vid Åbo skola. Hans första lärobok har väl

varit en latinsk Donat, som antagligen också bildat det första tillskottet till hans

bibliotek. Michael Agricola skriver nämligen till Hogenskilds fader, Nils Pedersson,

den 21 nov. 1547, att den yngre av disciplarna — ovisst om det varit Hogenskild

eller Nils Axelsson— redan två gånger läst sin Donatum. (Brevet, som i original fin-

nes i RA, är avtryckt i Arwidsson, Handlingar till upplysning af Finlands häfder,

6, s. 266—70.) Minst ett par är ha kusinerna fortsatt sina skolstudier i Åbo, ty i

slutet på juni 1549 skriver deras nye lärare, Laurentius Agricola, förmodligen en

släkting till Michael, men eljes okänd, likaledes till Nils Pedersson om de bägge

gossarnes framsteg i studierna. De ha nu kommit så långt, att de obehindrat över-

sätta från latin till svenska, och han har för deras räkning inköpt två »psalterböcker»

och var sitt exemplar av Terentius. (Brevet finnes i original i Åkeröfamiljens brev-

växling i X 255 d i UB; avtryckt i Bidrag till Finlands historia, 3, s. 246 f.)

- En i nr 13 å förteckningen jämte andra svenska titlar upptagen Catechismus

har utnyttjats av Herm. Lundström för att styrka antagandet att Luthers lilla

katekes utkommit i svensk översättning före 1572, det år från vilket den tidigaste

bevarade upplagan härrör. (Lundström, När utkom Luthers lilla katekes första gängen

på svenska? i Samlaren, 18, 1897, s. 181 f.)
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en svensk översättning utan en i Sverige tryckt edition av det

latinska originalet.

Den nära förbindelse, vari Hogenskild Bielke alltifrån barn-

domen stod till vårt södra grannland, då han delvis fick sin upp-

fostran i Danmark' och där han även jämte sin släkt hade be-

tydande godsbesittningar, har väl gjort att han i stor utsträckning

införlivat dansk litteratur med sitt bibliotek. Bland de be-

varade Bielkeböckerna finna vi dock blott några få danska verk,

historiska, kyrkohistoriska och teologiska, men bland de 1568

köpta finnas många böcker på danska, dels teologisk litteratur,

dels en rikhaltig samling av vad vi kalla folklitteratur, delvis i

upplagor som i våra dagar synas vara alldeles okända. Att han

ägt de danska lagböckerna framgår av ett hans brev till dottern

Ebba 1604.^ Omöjligt är icke, att det är Bielke som ägt det enda

nu kända exemplaret av Karl Magnus Krönike, Malmötrycket

av 1534. Detta sitter i ett berömt omkring år 1800 gjort sam-

lingsband i Uppsala tillsamman med två andra unika danska

tryck, Holger Danskes Krönike, 1534, och fragmentet av den hos

Gotfred av Ghemen 1509 tryckta editionen av Karl Magnus

Krönike. Karl Magnus Krönike av 1534 finnes nämligen redan

1640 eller på de äldsta bevarade katalogernas tid i vårt biblio-

tek.^ Vad Uppsala universitetsbibliotek då ägde av skandina-

visk litteratur var icke mycket, och troligen hade det lilla som

fanns huvudsakligen kommit just med Bielkes bibliotek; de i

Polen och Preussen som krigsbyten tagna biblioteken torde icke

ha levererat mer än högst få bidrag till vårt bestånd av den i

Sverige eller Danmark tryckta litteraturen.

Utom den skandinaviska litteraturen, som i alla fall blott

intagit ett blygsamt utrymme i Bielkes samlingar, finna vi där

huvudsakligen tyska eller i Tyskland tryckta latinska verk.*

* Han vistades i Odense 1554—55 förmodligen för att lära sig danska, liksom han

väl även av Michael Agricola fått lära sig elementerna av finskan. (Se Ödberg's

handskrivna arbete om Hogenskild Bielke i KB.)
^ Riksdagsacta 1605; cit. av Ödberg, anf. arb.

' Upptagen i en av de tre äldsta katalogerna från 1641 (K 3 i bibliotekets arkiv,

s. lOI.)

* Egendomligt nog ser det ut som om Hogenskild Bielke icke varit så hemmastadd
i latinet, som man kunde vänta, detta enligt hans eget påstående. Under rannsak-
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Fransk eller italiensk litteratur på originalspråken förekommer

så vitt jag funnit icke alls. Franska språket har han troligen

icke behärskat, icke en enda bok på franska finnes i hans bib-

liotek, men väl flera till tyska översatta franska såväl skön-

litterära som historiska verk, liksom även både Boccaccio och

Petrarca i tysk översättning där förekomma. I motsats till

Hogenskild Biclke torde hans yngre broder Ture hava behärskat

dessa språk, åtminstone italienskan, då han under 1570-talet

studerade i Padova och sedan ett par år som svenskt sändebud

besökte flera italienska hov.' Likaledes voro bröderna Erik

och Johan Sparre fullt hemmastadda i italienskan och bre\'-

växla stundom med varandra på detta språk. De hade också

bägge samtidigt besökt Italien jämte Axel Lewenhaupt på 1570-

talet. Detta nyvaknade intresse för Italien får väl ställas i

samband med den starka katolska rörelsen i Sverige under Jo-

ningen mot honom 1605 upplästes bl. a. ett brev frän honom till dottern Ebba av

den 29 mars 1603, vari talades om en på latin skriven traktat av Erik Sparre. På för-

frågan om innehållet därav, svarade Hogenskild Bielke att han icke kunnat förstå allt

»efter han icke väl förstår latin». (Riksdagsacta 1605; cit. hos Ödberg, anf. arb.

s. 1895.) Huru mvcket av sanning det låg i detta yttrande, är emellertid svårt

att säga.

' Av de böcker Ture Bielke förvärvat under sin italienska resa har jag i Bielke-

samlingen på Skokloster antecknat åtminstone ett verk, Giovanni Gioviano Pon-

tano, Le guerre di Napoli, Venedig 1544, inköpt därsammastädes i september 1573.

Bland Ture Bielkes papper i Riksarkivet ligger även en 'Index librorum meorum',

alltså en förteckning pä böcker som skulle vara egenhändigt skriven av denne Ture
|

Bielke och innehålla hans bibliotek. (Så uppgives även av Ödberg i hans handskrivna

samlingar till Hogenskild Bielkes historia i KB.) Då en jämförelse med innehållet

i detta bibliotek och brodern Hogenskilds kunde vara av intresse, gjorde jag en

granskning av boktitlarna i förteckningen. Högst påfallande var rikedomen på fransk

litteratur, vilken som nämnts eljes ytterst sällan förekommer i de svenska 1500-tals-

biblioteken annat än i enstaka fall. Att även italienska böcker funnos i samlingen

var ju mera naturligt, då Ture Bielke så länge vistats i Italien. Tryckår pä böckerna

voro såsom vanligt ej upptagna i förteckningen, men det visade sig likväl möjligt

att identifiera flera av de härå upptagna arbetena. Av denna identifiering framgick

emellertid, att många arbeten icke utkommit förrän i början på 1600-talet, så t. ex.

Agrippa d'Aubignés Histoire universelle, vars första upplaga trycktes i Paris 1616

—

20, Johannes Meursii De rebus Belgij, tryckt först 1614, o. s. v. Det är alltså tydligt,

att denna boksamling icke kan ha tillhört den 1600 avrättade Ture Bielke, vilket

även framgår av stilen, som icke är hans. Möjligen har saralingen tillhört hans son-

son, den yngre Ture Nilsson Bielke (t 1648), vilken åren 1626—28 gjorde resor i

Holland, Frankrike och Italien. (Se hans brev till fadern, Nils Bielke till Sahlsta,

i R.\., ävensom Wrangel, Sveriges litterära förbindelser med Holland, s. 42.)
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han III. Franska språket torde hava behärskats av blott ett

fåtal svenskar under denna tid; vi känna dock åtminstone en

medlem av högadeln, som närmare studerat detsamma, nämligen

Erik och Johan Sparres svåger, Erik Brahe, äldste son till den

gamle riksdrotsen Per Brahe. Erik Brahe använder sig ofta av

franskan i sina dagböcker, och under sin utländska resa 1575

begav han sig från Tyskland till staden Besangon i Frankrike

just för att lära sig detta språk.'

När Hogenskild Bielke börjat lägga grunden till sina his-

toriska samlingar och sitt bibliotek, känna vi ej närmare; våra

första underrättelser därom härröra från mitten av 1560-talet.

Vi finna nämligen hans namnteckning eller spår därav jämte

årtalet 1564 i ett par volymer, dels en laghandskrift, dels ett

exemplar av Hartmann Schedels Liber chronicarum, 1493, det

väldiga hos Koberger i Niirnberg tryckta historieverket med
träsnitt av Wohlgemuth och Pllidenwurff." Denna bok finnes

nu i privat ägo^ såld 1885 som duplett från Lunds universitets-

bibliotek, dit den säkert kommit från Uppsala. Den har näm-

ligen på titelbladet en blyertsanteckning med författarens namn,

skriven med samma stiP som vi återfinna i en mängd äldre böc-

ker i LTppsala. När denna bok utsöndrats härifrån, har jag

emellertid icke kunnat konstatera, men då Uppsalabiblioteket

ännu äger både den latinska och tyska, 1493 tryckta editionen

av Schedels verk, ävensom en Augsburgupplaga 1497, i exemplar

från Riga, Frauenburg och Posen, är det tydligt, att Bielkes

exemplar ansetts obehövligt och föryttrats som duplett.

Samma år eller 1564 har Bielke som gåva av sedermera ärke-

biskopen Andreas Laurentii Botniensis erhållit ett

koUigatband, innehållande en upplaga av Valerius Maximus,

' »Desiderio addiscenda? linguas gallicEe illectus Vesontionem profectus sum»,

skriver han till Ture Bielke Idib. Sept. Anno 1575. (Bielkesaml. i RA. Adliga

ätten. 10: vol. i.)

^ Boken är bunden i ett Kobergerskt förlagsband, vilket torde framgå därav

att makulaturblad av det inbundna verket använts att överklistra pärmarna med.
" Den tillhör f. n. bibliotekarien Bängt Wulff i Lund, genom vars välvilliga

tillmötesgående jag kunnat begagna boken i Llppsala för närmare undersökning.

(Jfr Svenska hem i ord och bilder, 191 7, s. no.)
' v. bibliotekarien Johan Eenberg's?
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tryckt i Venedig, och en därstädes 1499 tryckt edition av Csesars

De bello gallico et de bello civili.' I de två första här nämnda

förvärven kallar han sig riddare-, vartill han dubbades av Erik

XIV vid dennes kröning 1561. Vid Johans III:s kröning 1569

upphöjdes han till friherrlig värdighet och skriver sig åtminstone

längre fram i tiden som sådan. ^ Dock synes han ännu omkring

1570 ha skrivit sig 'Her Hogenskildt Bielcke', ty en namnteck-

ning av denna typ möter oss i många böcker, som måste tillhöra

hans före 1575 förvärvade bibliotek. Detta framgår av stilen,

som är ett mellanting mellan hans breda, upprättstående ung-

domsstil och den senare, lutande, hopträngda stilen från

hans äldre år. Även böckerna själva torde visa, att de in-

förlivats med Bielkes bibliotek omkring 1570, då ingen av dem
är tryckt senare än 156g. Sitt förnamn stavar han i alla dessa

böcker liksom i dem från 1564 med sk, senare nästan alltid

med sch.

Innan vi övergå till en detaljerad redogörelse för dessa för-

värv, ha vi att behandla ett annat av Hogenskild Bielkes bok-

inköp, det viktigaste hittills kända. Under sin vistelse i Dan-

mark 1568, då han efter fångenskapen var på väg hem till Sverige

och tog färden över Köpenhamn\ begagnade han tillfället att

i den danska huvudstaden tillhandla sig en stor samling lit-

teratur, dels för att skänka bort som minnesgåvor till sina danska

fränder och vänner, dels förmodligen avsedd för släktingar hemma
i Sverige, det mesta dock troligen för hans eget bibliotek, över

detta inköp har han själv uppgjort en förteckning, som finnes j

bevarad bland hans papper i Riksarkivet och torde vara den

' Har Andreas Laurentii namnteckning och följande av honom skrivna ex dono:

»Nobili Domino, Domino Hoffundskaelio, hunc libellum parui muneris loco, dedit

Andreas Laurentii Botniensis», varpå Bielke tillagt »Anno 1564» och senare inskrivit

sitt namn »Her Hogenskilldtt Bielcke etc.»

- Förkortat R:e. På den ifrågavarande laghandskriften är endast en del av

denna förkortning synlig, enär hela namnteckningen, som vi senare skola se, utra-

derats.

' Förkortat f:e.

' Den 6 februari 1568 blev han som svensk överbefälhavare över den mot Daniel

Ranzau i Östergötland och Småland opererande svenska hären genom överrump-

ling tillfångatagen jämte Sten Baner vid Flishult i Småland och som fånge förd till

Danmark, där han fick stanna till slutet av året.
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viktigaste källan för vår kännedom om hans bibliotek över huvud.'

Samlingen omfattar 43 nummer, men tycks ha bestått bl. a. av

flera koUigatband, vadan det hela synes ha uppgått till närmare

ett hundratal verk. Man finner här litteratur av alla slag, mest

på tyska, därjämte ett ej obetydligt antal danska böcker jämte

några svenska. Det mesta utgöres av religiös litteratur, psalm-

och bönböcker, predikningar, exegetisk och uppbyggeiselittera-

tur av protestantiska författare, Luther, Melanchton, Andreas

Musculus, Nicolaus Selneccer, Johann Spangenberg och förmod-

ligen flera andra. Böckerna äro nämligen ofta upptagna utan

författarnamn, vilket ger en viss svårighet vid identifieringen,

helst varken tryckort eller tryckår äro angivna. En av böc-

kerna, innehållande Johan Spangenbergs Der christliche Ritter

och Wiirzgärtlein fiir die kranken Seelen, har han jämte Loci

communes i två delar skänkt till fru Birgitte Göye, änka

efter den danske amiralen Herluf TroUe. Själv hade Bielke

av sina danska vänner erhållit bokgåvor; sålunda antecknar

han på boklistan att han fått Christliche Ritterschaft^ av

Claus Glambek, då slottsfogde på Skanderborg slott. Att

han erhållit, kanske även köpt andra böcker i Danmark än dem,

som finnas upptagna i förteckningen, visar ett exemplar i Upp-

sala av Sleidani historia, Strassburg-upplagan 1567, som har

följande dedikation: »Thenne bog gaff jeg Folmer RossendKrantz

mijnn gode wen Her Hogendskijellt Bielcke anno 1568 denn

21 nouember paa Årsgaardt».

Utom den teologiska litteraturen, som bildar huvudparten

av bokinköpen i Köpenhamn 1568, finna vi på förteckningen

flera viktiga historiska och vittra verk, Albert Krantz' historia,

en upplaga av Virgilius på tyska, en samling av 12 tyska kome-

dier och tragedier, en tysk upplaga av Boccaccios Decamerone,

en tysk upplaga av Erasmi CoUoquia, ett dussin tyska och danska

folkböcker, Flores och Blanzeflor, Historie von dem weissen

Ritter und Herzog Herpiinn, Euriolus och Lucretia, Fierrebras

' Avtryckt av E. Hildebrand i Samlaren, 1899, s. 113—116.

^ Sannolikt samma encyklopediska verk av Johann Huldreich Ragqr med
denna titel, vilket finnes, flitigt använt, i Hogenskild Bielkes eget bibliotek.

' Det förut nämnda verket av Johann Spangenberg?



206 o. WALDE

Reise aus Hispanien, av danska folkböcker Marcolfus, Broder

Rus, Kristian Smeds Sendebreff, Peder Smedh og Asser Bonde,

förmodligen även en Historia om Kongh Persenober och drottning

Constantianobis.^ I samlingen förekomma vidare flera konst-

böcker, Ein kiinstiges lUuminierbuch, Lehrbiichlein zu målen

und reissen, Ein Kunstbiichlein wie man auf Eisen und allerlei

Metall kiinstlich etzen und vergiilden solP, en planetbok och en

gåtbok »mit skarpsinnigen heimligen fragen vnd antworten».

Som vi se, är redan denna samling en provkarta på den omväx-

lande litteratur, som rymts inom Hogenskild Bielkes bibliotek,

och dock är detta blott en ringa del av vad han ägt av litterära

skatter. Tyvärr har jag ej återfunnit några av de böcker, han

inköpt i Danmark och som äro förtecknade på hans lista av 1568.

De hava tydligen icke kommit till Uppsala, möjligen ha de till

en del bortskänkts vid hemkomsten till Sverige, i alla händel-

ser synas de ej ha tillhört den del av hans samlingar, som beslag-

togs av hertig Karl, ty i så fall skulle säkerligen något varit att

finna i Uppsala universitetsbibliotek.

Bland de böcker, som tillhört Bielkes tidigare för\'ärv, de

som jag antagit ha tillförts hans bibliotek omkring 1570, finnes

även en volym, som har äldre dansk proveniens, men ej är

upptagen på listan 1568. Den skulle dock det oaktat mycket

väl kunna härröra från samma köp, om icke å andra sidan skäl

funnes, vilka direkt tala för att boken förvärvats i Sverige. Ett

,

verk av Petrarca i tysk översättning, kallat Gliickbuch, tryckt

i Augsburg 1539, har före Bielke tillhört tvänne andra per-

' Tyvärr ha inga av dessa folkböcker ur Bielkes bibliotek återfunnits, varken
!

av mig eller av den danska kommission, som gjort undersökningar efter äldre I

dansk litteratur, såsom bibliotekar L.\uritz Nielsen välvilligt meddelat mig.

^ Hogenskild Bielkes livliga intresse för renässanskonsten tog sig mångahanda
uttryck, dels genom ombyggnader på hans slott och gårdar, dels även på annat sätt.

Under fängelsetiden på Gripsholm uppgjorde han ett förslag till gravmonument
över de 1567 mördade Sturarna, där varje arkitektonisk och skulptural detalj är

noggrant beskriven, vilket visar att Hogenskild satt inne nred stora kunskaper på
de bildande konsternas område, även härutinnan säkerligen påverkad av de konst-

älskande konungarna Erik och Johan. (Förslaget till gravmonument är avtryckt

av Ahlquist i hans undersökning Om Siuremordcn; i Historiskt bibliotek, 4, 1877,

s. 181—184. Förslagets upphovsman är ej av honom känd; att det härrör från

Hogenskild Bielke visar Ödberg i sitt arbete om denne.)
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lOner, men i vilken ordning dessa ägt boken torde ej vara fullt

dart. Nedtill på titelbladet finnes en överkorsad så lydande

inteckning: »Tenne Boock ägher M. Pouel byggemester», vilke.n

igare torde vara identisk med Paul Sch ii t z, gemenligen kal-

ad Mäster Pavel, som under Gustaf Vasas tid varit verksam

om arkitekt och ofta figurerar i registraturet från år 1547 och

ramat, då han i stor utsträckning använts för konungens bygg-

lads- och befästningsarbeten/ Från 1550 var han byggnads-

edare för arbetena på Uppsala slott." Hahr antar att han av-

idit 1567 eller 1568, och det är ju tänkbart att Bielke förvärvat

)oken efter mäster Påvels död av hans arvingar. Möjligt är

)ckså att mäster Pavel varit den förste ägaren och att den andra

igareanteckningen, som finnes på frampärmens insida, är av

.enare datum. Enligt denna skulle boken hava tillhört Lauritz

fensen, tydligen en dansk man, men kanske i svensk tjänst.^

Andra af Hogenskild Bielkes äldre förvärv äro ett samlings-

)and, innehållande Guido de Columnas Historia destructionis

fröjas, Strassburg 1494, och Stellarium corone virginis Marie,

^agenau I502^ Walter Ryffs Anatomica omnium humani cor-

)oris partium descriptio. Paris 1545, med ett intressant band,

Toligen bundet i Åbo omkring I55o^ vidare ett stort arkitektur-

^ Se Gustaf I :s regisiratur, passim.
- H.\HR, Stildier i Johan III:s renässans, i, s. 153 ff. — Att Mäster Pavel varit

:n bildad nian, som även studerat sin Petrarca, framgår av flera på latin skrivna

igenhändiga marginalanteckningar i boken.
' Av denne ägares hand föreligga tvänne anteckningar med fem års mellanrum.

Den äldsta Ivder: »1557. Thenne booch hörrer Lauris Jenssen till». Den senare hand-

ar om den gamla sägnen om solens dans på påskmorgonen: »I Poske morgen ner

jolien nj-ss er opgangen skall man acte hennis legh om hun hueluer elle hopper
j

ledergangen oc harr en wnderligh betyding. Lauritz Jensen Anno 62.»

^ Har säkert från början varit i svensk ägo, ty i slutet av boken finnas några

inteckningar på svenska med tidig 1500-talsstil. En remsa av en 1400-talsskrivelse,

ikaledes på svenska, som är inlagd i boken som bokmärke, härrör antagligen från

-logenskild Bielkes ägaretid.

^ Pärmarna innehöUo nämligen 12 blad av ett manuskript på finska, varom
lärmare nedan. Efter Ryffs Anatomia följer ett defekt exemplar av Hortus

lanitatis, Strassburgupplagan 1536, som vid bindningen blivit handskriftligt

tompletterat. Att detta skett i sammanhang med inbindningen synes mig näm-
igen framgå därav, att samma slags papper med en krona i vattenstämpeln blivit

invänt till avskrivningen av de felande bladen och till eftersättspapper. Bandet
ir märkligt framför allt därför att dekoreringen med de använda stämplarne är
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verk av Walter Rivius, tryckt i Niirnberg 1558, en tysk över-

sättning av Caesar, tryckt i Frankfurt 1565, en Cammergerichts-

ordnung av Noe Meurer, Frankfurt 1567, och Simon Mussei

Postilla, Wittenberg 1569. Ännu en bok med namnet 'Her

Hogenskilldt Bielcke' förekommer i Uppsala, Sebastian Neorgeor-

gus, Postilla iiber die Epistel Pauli an die Römer, tryckt i Elbing
'

1562. Den är bunden i ett originellt band, tydligen av preussisk

eller polsk extraktion. Förmodligen har författaren eller förläg-

garen sänt bundna exemplar slv boken, som är dedicerad då-

varande hertig Johan av Finland, till Sverige för avsalu.

Frånsett de större bokinköp vi på andra grunder — årtal

skrivna av Bjelke själv eller av bokbindare stämplade å pärmarna

— kunna bestämt datera och vilka vi komma att behandla i

annat sammanhang vid beskrivningen över banden i Hogenskild

Bielkes bibliotek, ha vi även ur arkivaliska källor möjlighet att

i detalj angiva ännu ett betydligt förvärv, som han 1578 och

förmodligen de närmast föregående åren gjort. Bland hans

papper i Riksarkivet finnes en räkning från detta år, utfärdad

av en Thomas Scheppe, förmodligen bokförare och bokbindare

från någon tysk ort. Räkningen upptar böcker och kartor, men

även stora partier kryddor, grönsaker, konfekt och parfymer,

vilket allt Bielke inköpt hos Scheppe och två bokbindare Roper

Jochum och Casper, av vilka Jochum Roper tydligen nyss a\ -

lidit.' Varifrån dessa bokförare och bokbindare kommit, är ej

bekant, de äro dock ej okända i Sverige, ty åtminstone Jochum

Roper- har under flera år, från 156g till 1577, haft sin handel

på Stockholm och dit infört sina böcker jämte andra varor,

men i stället utskeppat bl. a. smör och pälsverk." Även Caspai

Roper har 1577 infört en del böcker till Sverige. Bägge synae

högst olik svenska band från motsvarande tid. Troligen är det förfärdigat a\

någon från Danzig bördig bokbindare, ty typen möter oss endast på böcker fråi

Ermland, från biblioteken i Braunsberg och Frauenburg.
' 'Register was der edele herr herr Hogenskilldtt fan seligen Jochen Roper vnc

fan mir Thomas Scheppe enpfangen hatt vnd schuldich ist.' — Räkningen är i va(

den angår inköpen för Hogenskilds bibliotek avtryckt som bilaga.

I svenska handlingar även kallad Gröper eller Röper.
' Se om Jochum Roper Hedberg, Bokbindare-bokförare i Sverige 1500—JÖ3J

(i Pro novitate, 2), s. 184.
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ha råkat ut för konung Johans vrede genom att hit importera

misshagUg htteratur, och Jochum Roper hade 1576 mot konungens

uttryckhga befallning avrest till Åbo för att där avyttra sitt lager,

trots det att han fått order att leverera detsamma till konungen

själv.^ Från Rostock eller Ltibeck synas dessa bokbindare ej

varit bördiga, ty trots ingående undersökningar i dessa städers

arkiv har det icke varit möjligt att påträffa deras namn i veder-

börliga akter. ^ Det hade varit av intresse att få deras hemort

bestämd, enär vi då skulle kunnat fastställa, var en god del av

Hogenskild Bielkes böcker blivit bundna. Ty utom de på räk-

ningen 1578 upptagna böckerna synes han hava inköpt ganska

mycken litteratur från dessa bokbindare, enär samma stämplar

möta oss på ett ej obetydligt antal volymer utöver de på den

bevarade räkningen annoterade. En närmare beskrivning på
dessa stämplar och över huvud allt som hör till bandens utstyrsel,

spara vi emellertid till annat sammanhang. Tyvärr äro på den

nämnda räkningen många volymer upptagna i klump och endast

en del specificerade med angivande av kortfattade titlar. Även

dessa titlar äro stundom omöjliga att identifiera, då inga för-

fattarnamn äro angivna och böckerna upptagna under en veder-

tagen kort titel, vars lydelse på titelbladet kanske är en helt

annan.

I motsats till vad fallet var med de å förteckningen 1568 i

Köpenhamn inköpta arbetena, har det lyckats att bland Hogen-

skild Bielkes ännu bevarade böcker återfinna ett tiotal av de

1578 inköpta.^ Av de på räkningen specificerade böckerna

utgöres majoriteten av teologisk litteratur, minst 10 svenska

psalm- och bönböcker, upplagor av kyrkofäderna, verk av Luther,

" Hedberg, anf, arb., s. 171, 184 f.

' Jag stannar i största förbindelse till herrar Dr. Fick vid Staatsarchiv i Lti-

beck och stadsarkivarien Dr. E. Dr.^^gendorff i Rostock för havd möda vid dessa

för min räkning gjorda undersökningar.
^ Häribiand äro att nämna Chytraei Onomasticon theologicum, varav ett exem-

plar i UB av Wittenberg-upplagan 1571 har Bielkes namn, en oktavupplaga av

Ireneus, Basel 1571, Joh. Mathesius, Historia vnsers lieben Herren vnd Heylands

Jesu Christi, Niirnberg 1572 (å räkningen kallad Passio Mattesi), Doctrina recte

vivendi ac moriendi, Basel 1577, Tertullianus, Basel 1528, Athanasius, Basel 1564,

Platina, Historia de vitis pontificum, Köln 1574, samt Georg av Anhalt, Conciones

et scripta, Wittenberg 1570.

14— =,jii.
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en Lutherbiografi, en latinsk bibelupplaga, ett homiletiskt verk

av Johan Brenz, exegetiska arbeten av icke namngivna för-

fattare, vidare historisk och kyrkohistorisk litteratur, ett par

astronomiska verk, verk av klassiska författare som Caesar och

Hesiodus, Aristotelis Organon, De re rustica, m. m.

Skall man bedöma Hogenskild Bielkes teologiska lärdom

efter antalet teologiska arbeten i hans bibliotek, har han säker-

ligen härutinnan kunnat tävla med Johan III, som ansågs vara

fullt kompetent till att innehava vilken teologie professorsstol

som helst. Det är nämligen en ovanligt rik samling värdefull

teologisk litteratur vi ännu återfinna bland de böcker, som bära

Bielkes namn, från standardupplagor av de viktigaste kyrko-

fäderna, verk tryckta vanligen i Basel under 1560—70-talen,

och ned till de protestantiska författarnas senaste stridsskrifter.

Ty, väl att märka, man påträffar bland hans böcker ytterst få

verk av samtida katolska författare, och äger han något sådant,

skyndar han att beteckna detsamma som »papistisch», väl för

att därmed betona sitt avståndstagande. Härav skulle man få

den uppfattningen, att han varit en rättrogen anhängare av den

protestantiska läran. Emellertid synas de historiska källorna

peka i en annan riktning, men troligt är, att Bielke i detta av-

seende som i så mycket annat förstod att väl dölja sina innersta

tankar, om han på det religiösa området hade några dylika.

Som vi veta, var Johan III:s tid, då Hogenskild Bielke stod i sin

mannaålders fulla kraft och varunder även hans bibliotek fått

sina viktigaste tillskott, i religiöst avseende en brytningstid,

då kampen om själarne kämpades kanske hårdare än någonsin,

vare sig förr eller senare, då den katolska reaktionen försökte

alla medel att återföra landet i den allena saliggörande moder-

kyrkans sköte, härutinnan åtminstone tidvis understödd av lan-

dets egen konung. Vi veta, hurusom Johan III varmt ivrade för

kyrkans enhet, huru han ville bringa läran i samklang med de

äldsta kyrkofädernas uppfattning, vilka han flitigt studerat,

och att han i den katolske förmedlingsteologen Georg Cassander

såg sitt ideal. Av dennes arbete Consultatio de articulis reli-
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gionis inter catholicos et protestantos controversis, lät konung

Johan i Stockholm 1577 hos Torbern Tidemansson trycka en

edition, icke i svensk översättning, utan på originalspråket.^

Härav finnes ett exemplar även i Hogenskild Bielkes bibliotek.'^

I fråga om sin anslutning till de från katolskt håll utgångna

omvändelseplanerna förstod Bielke att sköta sina kort så väl,

att den påvlige legaten Possevino, som i två repriser vistades

här åren 1576—80, trots sin kända slughet och diplomatiska skick-

lighet icke bättre genomskådat honom, än att han ansåg sig så

gott som säkert ha vunnit Bielke för den katolska tron. ^ Själv

uttalar sig denne strax före Possevinos avresa i brev till Nils

Gyllenstierna rätt oförbehållsamt om jesuitens listiga sätt och

hala tunga, men om detta kanske blott varit en fint från Bielkes

sida, är icke lätt att avgöra.'' Snarast skulle man vara böjd att

tro, att han varit religiöst indifferent och en mästare i konsten

att rätta kappan efter vinden, därmed avslöjande ett renässans-

drag i sin karaktär, vilket icke är bland de mest sympatiska.

När Johan III ivrade för sin liturgi, gjorde Bielke detsamma,

med kraft arbetande på att genomdriva den i sitt ståthållare-

' »Jagh befallte för några åhr sedhan gå på pränth een book som är benempd
Compendium Georgij Cassandri, icke i then acht och meningh att iagh giller alt huadh
han lerer, wthan, effter thet han achtade ther medh komma then Romersche Kiör-

kiones lare medh Lutheri läro till een förlijkningh, wille iagh ther igenom att komma
wåra församblinger till enigheet». ('Regije Majestatis Sermo ad clerum ex Smolandia

et Ölandia conuocatum in arce Borcholmia habitus Aprilis 28 Anno Dni 1588'; avskr.

i Nordinska saml. Vol. 3g: nr 32, fol. 11.)

" Ur pärmarne till detta exemplar (nu i bibliotekets raritetssamling, sign. 10: 397)

uttogos 1893 delar av ett till Hogenskild Bielke adresserat brev, förvarat i handskrifts-

bunten X 255 d.

' Possevino nämner 1578 i brev till jesuitordens general som speciella anhängare

i Sverige av katolska kyrkan bl. a. Erik Sparre, Anders Keith, Hogenskild Bielke

och Jakob Typotius. (Theiner, Schweden iind seine Stellung ztini heiligen Stuhl,

I, s. 501.)

' »Huadh thenne legaten belanger, så thaledhe iagh mz honum ij förgår, och

felis på hans slätte tunge inthet; skyr och icke heller före atli säye sinn meningh

vttrycheligen vth, for sinn affresningh, fasth widhere än som Jagh nogen tidh tUlfo-

renne forståtth hauer, Sosom min K. B. noghsampth af honum funnith och fornum-

mith hawer, ther om framdelis flittigth berådhslåes will, ath stille heller wathneth

ij bäcken, änd ij åen, men ingen Mässee hörde Jagh hos honum ij går, som H. Joren

Gera giordhe Söndagen tillförenne, therfore bleff Jagh och inthet budhin till gäst.»

(Hogenskild Bielke till Nils Gyllenstierna, Stegeborg 18 juli 1580; Gyllenstiernska

samlingen i KB.)
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döme Östergötland\ och när senare på Uppsala möte 1593 de

liturgiska prästerna fingo framträda och göra avbön, förmanades

de strängt av Bielke att icke hädanefter så lättsinnigt gilla och

underteckna allt vad dem förelades.

Vid sin avresa från Sverige i augusti 1580 sände Possevino

till flera medlemmar av den svenska högadeln, ^•ilka mer eller

mindre uppriktigt uttalat sig för lämpligheten av en återförening

med den katolska kyrkan, en hel del katolska böcker, däribland

Petrus Canisii katekes, den katolska motsvarigheten till Luthers

katekes. Bland dem som hugnades med dylika gåvor, voro Nils

Gyllenstierna, Göran Gera, Erik Sparre och Hogenskild Bielke.

-

En dylik bok ur Bielkes bibliotek är bevarad i Uppsala, nämligen

Wintertheil der kleinen catholischen Postill Jacobi Feychtij,

tryckt i Köln 1576, vari Hogenskild inskrivit sitt namn med
tillägget »och förähredes mig af then Enfoldige Man Anthonio

Posseuino 1580». Nedtill på pärmen har han antecknat »NB
Papistisch».

Utom den storartade samling av kj-rkofädernas skrifter, som

Bielke inköpt för sitt bibliotek^ har jag antecknat från samma
bibliotek ett hundratal nummer rent teologisk litteratur, hämtad

från teologiens skilda fält, exegetiska, dogmatiska och polemiska

verk, en mängd predikosamlingar, uppbyggelselitteratur m. m.,

* Hamm.^rgren, Om den liturgiska striden under Johan III , s. 156.

' »Dum enim illam [h. e. navem, qua mihi in Prussiam trajiciendum est] expec-

tamus, occasio non ingrata se obtulit colloquendi cum generoso Domino Hogenscliil-

do, qui triduum est hic commoratus, et aliqua perscribendi de ratione Divinae scrip-

turae, ac Sanctorum Patrum legendorum, quae scripta dedi ejus Dominationi unacum
aliquibus libris, quos a me jam erga Patres satis animatus, visus est libenter accepisse.»

(Possevino till Nils Gyllenstierna, Stegeborg 25 juli 1580; avtr. i Theiner, anf. arb.,

2, s. 224 ff., jfr även s. 233 ff.)

' Följande kyrkofäder äro representerade i den del av Hogenskild Bielkes bib-

liotek, som ännu finnes bevarad i Uppsala, de flesta tryckta i Basel åren 1560—75
och med ett undantag folianter: Ambrosius, Athanasius, Augustinus (10 volymer), Ba-

silius Magnus, Epiphanius, Gregorius Nazianzenus, Hieronymus (9 tomer i 3 volymer),

Hilarius, Irenseus (en folio- och en oktavupplaga), Origenes, TertuUianus i två upp-

lagor 1528 och 1550, Theodoretus, Köln 1573. I Linköpings stiftsbibliotek finnes

en upplaga av Cyprianus, tryckt i Basel 1558, som tillhört Bielke och senare Eric

Benzelius d. ä. Av de medeltida teologernas arbeten har Bielke ägt Dionysius Areo-

pagita. Opera, Parisupplagan 1566, som fanns i Cederhielmska biblioteket [Catalo-

gus bibliothects CederhielmiancB, i, 1878, s. 9, nr 175), och ett icke teologiskt verk

av Isidorus Hispalensis, Etymologise, sive origines, i Vulcanii edition, Basel 1577.



EN SVENSK BOKSAMLARE FRÅN VASATIDEN 213

varav jag här endast kan beröra det viktigaste. Av Luthers

skrifter finnes icke någon samlad upplaga, men att han ägt en

sådan framgår av den bland hans papper påträffade räkningen

från Jochum Roper och Thomas Scheppe 1578, vara I2:e delen

av Luthers verk i folio är upptagen. Däremot finnes i Uppsala

Melanchtons Opera i fyra foliovolymer, tryckta hos Johann Crato

i Wittenberg 1562

—

64} Luther är representerad med en upp-

laga av Tischreden, Frankfurt 1568, en översättning av Nya
Testamentet, Etliche Trostschriften und Predigten fiir die so

in Todes und änder Not und Anfechtung sind, Wittenberg 1548,

samt Die fiirnembsten und besten Schriften Martini Lutheri

von den beiden Sacramenten, Wittenberg 1575." Enstaka ar-

beten av de andra reformatorerna Justus Jonas och Bugenhagen

förekomma även^ och av en annan Wittenbergprofessor, Georg

Major, hans samlade verk, utgivna åren 1567—70, jämte flera

smärre skrifter. Av Wiirtembergs reformator Johann Brenz

ägde Bielke flera exegetiska och homiletiska verk. David Chy-

traeus, professor i Rostock, som stod i högt anseende hos Johan III

och tidvis ansågs utöva ett betydligt inflytande på honom,

har utom historiska eller språkliga arbeten flera av sina teologiska

skrifter i Bielkes bibliotek, sålunda Historia der augsburgischen

Confession, Rostock 1577, Enarratio in Exodum, Wittenberg

1570, Onomasticon theologicum, Enarratio in Deuteronomion

och Explicatio Apocalypsis Johannis, bägge tryckta i Witten-

berg 1575, av den senare även en tysk översättning från 1584. Av

' Av Melanchtons arbeten finnas utom de teologiska flera i Bielkes bibliotek,

sålunda hans Liber de anima, Wittenbergupplagan 1552, Erotemata dialectices.

Wittenberg 1579, Epigrammata, Wittenberg 1563, och hans bearbetning av Carions

krönika.

* Har 1744 tillhört Carl Stråhle och alltså först i senare tid kommit till UB. —
Bland de för Bielke på Jochum Köpers och Thomas Scheppes räkning 1578 köpta

böckerna finnes även en, kallad Thesaurus Lutheri, tydligen identisk med Thesaurus

explicationum omnium articulorum ac capitum catholicae doctrinae christianae, quae

hac aetate controuersa sunt ex Martini Lutheri operibus coUectus per Timothseum

Kirchnerum, en foliovolym, tryckt i Frankfurt 1566. Om Bielkes exemplar kommit
till UB, har det senare tydligen avyttrats som duplett, ty dess nuvarande exemplar

har tillhört De la Gardies bibliotek.

' Bugenhagen, Wedder de Kelckdeue, Magdeburg 1532 (i koUigatvolymen

49- 550 med ett lågtyskt handskriftsfragment som omslag).
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Luthers samtida Johan Spangenberg finnas flera, då mycket upp-

skattade uppbyggelseskrifter, Vom christlichen Ritter och Trost-

biichlein fiir die Kranken^ samt Des ehelichen Ordens Spiegel

und RegeP, bägge tryckta i Wittenberg 1563. Av de mellan

reformerta teologer i Pfalz och de ortodoxa i Wittenberg väx-

lade stridsskrifterna, liksom även av de protestantiska smäde-

skrifterna mot jesuiterna har han ägt ett rikt urval. De ortodoxa

teologerna äro representerade av Andreas Musculus med flera

homiletiska, exegetiska och dogmatiska verk, samt Jacob Andreae,

av förmedlingsteologerna Nicolaus Selneccer, alla de tre sist-

nämnda jämte David Chytraeus verksamma vid konkordiefor-

melns uppgörande. Av de försvars- eller stridsskrifter, vartill

denna gav anledning, finnas i Bielkes bibliotek flera, så t. ex.

Jacob Andreses Griindlicher Bericht auf Johann Sturmii kurtze

schriftliche Verantwortung vom Buch der Concordien, Tiibingen

1581, och Der Anhaldinischen Theologen Bedenken ixber die

Prefation des Concordienbuchs, Neustadt 1581.' Även av den

danske teologen Nils Hemmingsens verk Enchiridion theologi-

cum, Wittenberg 1559, finnes ett exemplar. Den av pseudo-

nymen Jesuwalt Pickhart utgivna smädeskriften mot jesuiterna

med titeln Binenkorb des Römischen Imenschwarms etc, Christ-

lingen 1581, liksom en annan dylik, utgiven av Nicolaus Pistander

1592, förekomma bägge i Hogenskild Bielkes bibliotek, den senare

t. o. m. i två exemplar. Ett arbete som han kanske anskaffat

under den tid, då Johan III sj^sslade med sin liturgi, är en hos

Plantin i Antwerpen tryckt Liturgiae sive missae sanctorum

patrum.*

' I kolligatvolynien 49: 317, som innehåller flera arbeten av praktisk natur,

en trädgårdsbok och Hundert Fabeln aus Esopo, samt Heinrich Fabers Ein giilden

Epistel Buchlein, Köln 1575, alltså en brevställare.

- I ett samlingsband (48: 405) innehållande därjämte Philipp Keysers Geist-

licher Ehestand, Frankt. 1569, och Petrus Glaser, Geheimnus des Ehestandes,

tryckt i Dresden utan angivet år.

' Bägge dessa volymer bundna i blad av en på pergament tryckt inkunabel,

ett latinskt lexikon.

* Obr. ser. 64: 342. — Med säkerhet har denna bok tillhört Bielkes bibliotek,

ehuru den ej bär hans namnteckning. Detta framgår dels av bandet, dels av den

på bakpärmens insida klistrade pappersremsan med bokens titel, avsedd att vikas

ut över snittet, och som är karakteristisk för böcker i hans bibliotek.
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Intar teologien i Hogenskild Bielkes bibliotek en särställning

så till vida som den mera tyder på att ägaren varit en verkligt

lärd teolog än en ädling av genomsnittstyp, så ägde han på andra

områden böcker, vilka troligen funnits i flertalet mera välförsedda

svenska bibliotek vid 1500-talets slut, böcker som tillhöra de av

Per Brahe i hans Oeconomia uppräknade kategorierna. Sär-

skilt är det av intresse att se, vilka arbeten han ägt i de praktiska

vetenskaperna, i ekonomi, krigsvetenskapen och i sammanhang
därmed matematiken, ävensom i medicinen och naturvetenska-

perna samt på litteraturens mera vittra fält. En ung ädlings

uppfostran under renässansen skulle gå ut på att av honom göra

en fulländad aulicus, en världsman. För en sådan voro även de

bokliga studierna av vikt, såsom vi sett av Brahes nyss citerade

verk. Hovmannens kanon var greve Baldassare Castigliones

Cortegiano, som från första upplagan 1528 omtrycktes i ett otal

editioner under 1500-talet, varav även vårt bibliotek äger icke

mindre än elva upplagor från 1532—1606. Dock synes ingen av

dessa ha tillhört Bielke, ehuruväl boken bör ha funnits i hans

bibliotek. Bland hans ännu bevarade böcker finnes ett arbete

av samma typ, Hippolitus a Collibus, Aulicus.^ Därjämte har

han ägt flertalet av de andra hos Brahe nämnda böcker, som en

verklig ädling borde studera för att i allt sitt görande och låtande,

i sin offentliga och privata verksamhet, i hovets salar och i hem-

mets mera anspråkslösa förhållanden söka nå det bildningsideal,

som renässansen för sig uppställt. Under Köpenhamnsvistelsen

1568 förvärvade Bielke, som vi sett, bl. a. en stor mängd av de

populära folkböckerna, både i tyska och danska bearbetningar.

Senare köpte han Reineke Vos^ vars betydelse för hovmannen

enligt vad vi förut nämnt framgår av Brahes Oeconomia. Ett

annat arbete, flitigt studerat av dem, som ville lära sig ett belevat

uppträdande, Erasmi CoUoquia, inköptes av Bielke i Danmark

1568, men är nu ej bevarat, lika litet som ett exemplar av Dede-

kinds Grobianus, en sedesatir, vari samtidens grovheter och

^ Sammantryckt med samme författares Princeps.

- Två exemplar av Reineke Vos på latin upptagna i Jochum Ropers och

Thomas Scheppes räkning 1578.
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råhet på ett drastiskt sätt förlöjligades och som på sitt vis var

avsedd att verka uppfostrande.^ Bland de 1568 i Köpenhamn

köpta vittra arbetena finnes även ett band tyska komedier och

tragedier, som jag icke heller lyckats återfinna, om icke möjligen

några av dem ingå i en koUigatvolym i Uppsala, innehållande

fyra 1567—68 tryckta skrifter, Jörg Wickrams Ein schön Spil

von den zehen Altern diser Welt, Johannes Episcopius, Comoedia

vom Schalckhafftigen Knecht, Ein warhaftige History von dem
reichen Mann und armen Lazaro, samt Sebastian Brants Frei-

dank. En annan volym innehåller Matthias Holtzwarts Lust-

gart newer deutscher Poeteri, Strassburg 1568, en tredje ett

rimverk av Bartholomaeus Ringwaldt med titel Die lauter War-

heit, darinnen angezeiget, wie sich ein weltlicher und geistlicher

Kriegsmann vcrhalten soll, tryckt 1590." Av de under 1500

—

1600-talen så populära Amadisromanerna ('Amadis de Gaule')

har Bielke ägt en tysk bearbetning i flera band, Hystorien von

Amadis ausz Frankreich, tryckt i Frankfurt 1572—78, samt

av Rabelais Gargantua et Pantagruel, likaledes översatt på
tyska. Att han innehaft ett verk av Petrarca och Boccaccios

Decamerone, bägge i tysk översättning, ha vi förut nämnt. Dröm-

böcker, historier om jättar och andra vidunder, syner och pro-

fetior, gåtor o. d., som väl även äro att räkna till förströelse-

litteraturen, ofta med ett moraliserande eller didaktiskt in-

slag, möta oss även bland Bielkes böcker.^ Ett arbete i två

' En latinsk upplaga av Grobianus upptagen på räkningen 1578.
- Även denna volym har säkerligen en gång tillhört Hogenskild Bielkes biblio-

tek, vilket torde framgå därav, att man ännu på bakpärmens insida ser spår av den

titelremsa, som är karakteristisk för hans böcker. Även hans namnteckning har

en gång funnits, men utraderats; dock ser man rester av några bokstäver i förnamnet

Hogenschildt. Ett senare namn på titelbladet är utklippt, och ett namn på .efter-

sättsbladet, Arvidus Gustavi, är inskrivet förts sedan titelremsan bortrivits. Bo-

ken är inköpt i Jönköping 1634 och har vid konfiskeringen av Bielkes samling tro-

ligen blivit undanskaffad.
' En volym innehåller Walther Ryffs Traumbtichlein, Strassburg 1566, och

historien om Fortunatus med sin penningpung och sin önskehatt, upplagan Frank-

furt 1570, en annan volym bl. a. Joh. Cassios Bericht von den alten Riesen und Heu-
nen, i tysk översättning av Johann Vogel, Görlitz 1588, samt Siegmund Friedrichs

Von wunderbarer Verziickung etlicher Menschen, en tredje Job l'"incelii Wunder-
zeichen, Frankfurt 1567. Bland de i Köpenhamn 1568 förvärvade böckerna var

även en Rätherbuchlein mit scharfsinnigen heimlichen Fragen und Antworten.
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omfångsrika delar av Joh. Huldreich Ragor, tryckt i Frankfurt

I556\ ett slags realencyklopedi, även innehållande drömmar och

deras tydning, en läkarebok m. m., är försedd med många anno-

tationer och förstrykningar i margerna av Bielkes hand.

Skulle en »aulicus» i tal eller skrift framföra sin mening eller

sina tankar, borde detta ske så kort och koncist som möjligt

gärna i ordspråkets eller fabelns form. Man behövde alltså stu-

dera och i sitt bibliotek hava tillgång till uppslagsverk, där

fabler, sentenser, liknelser och ordspråk stode att finna. Av
dylika har Bielke ägt utom Jesu Syrachs bok och Salomos ord-

språk åtminstone Erasmi Apophthegmata, Baselupplagan 1550-,

Aesopi Fabler i en tysk bearbetning av Luther o. a., samt Me-

lanchtons Epigrammata, Wittenbergupplagan 1563. För ut-

övarne av den epistolära konsten var Erasmus' arbete De con-

scribendis espistolis under århundraden den klassiska före-

bilden, men huruvida detta verk funnits i Bielkes bibliotek, har

varit mig omöjligt att konstatera. Däremot har han innehaft

en brevformulärbok av mera anspråkslös karaktär, men med vida

mera anspråksfull titel, Heinrich Fabers Fin giilden Epistel

Biichlein, der gleichen nit gesehen worden, darinn allerhande

Sendbrieff, die sich zwischen Leuthen mittelmessigs Standts . . .

in täglicher Ubung notdiirfftig zutragen möchten, tryckt i Köln

1575.'' För övrigt var Cicero den mästare, som renässansens män
både i tal och skrift sökte att efterlikna; hans brev och andra

skrifter framställas också i Brahes Oeconomia som mönster.

Detta för oss över till frågan, vilka av Ciceros och över huvud de

klassiska författarnes skrifter som funnits i Bielkes bibliotek.

|j'
Utom de historiska auktorerna, Caesar, Suetonius, Polybius, Va-

' lerius Maximus m. fl., som komma att behandlas i annat samman-

; häng, ägde han en god kollektion av Ciceros skrifter, både hans

' Den icke mindre omfångsrika titeln på detta arbete lyder: Locorum communium
der erste [—änder] Theil. Schöne ordentliche Gattierung allerley alten und newen
Exempel, Gleichnis, Spriich, Rathschläge . . . dunckeler Sprtich, rhäterisch, höflicher

Schwenck etc. (Sign, 48: 406—407.)

' Tillhörde 1554 en Petrus Erici och efter honom Andreas Laurentii, av vilken

H. B. troligen förvärvat boken.
' I kolligatvolymen 49: 317.

I,
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brev och tal, de flesta i editioner av den berömde Strassburg-

humanisten Johan Sturm. Ciceros De officiis och De philosophia

finnas likaledes i Sturms upplagor, breven även i Theophiliis

Dasypodii edition, Strassburg 1572. Av andra klassiska för-

fattare har Bielke ägt Horatius, Virgilius, arbeten av Aristoteles,

Hesiodus och Plutarchus samt Stobaei stora excerptsamling ur

de grekiska författarnes skrifter.

Stor betydelse i tidens ridderliga uppfostran ägde färdigheten

i vapnens bruk, i fäktning och ridning, kännedom om krigskon-

stens allmänna lagar, däribland även fortifikation, architectura

militaris. Några självständiga verk i egentlig krigskonst, som

tillhört Bielke, har jag ej funnit, men väl sådana som beröra

andra ridderliga idrotter, Joachim Meyers välbekanta fäktbok,

Strassburgupplagan 1570, Sigismund Feyerabends Thurnierbuch,

Frankfurt 1578, samt en på samma förlag 1582 utgiven Jagd-

und Weidwerkbuch. I arkitektur har han ägt ett arbete av

Walther Rivius, en foliovolym, tryckt i Niirnberg 1558, som

behandlar ämnets teoretiska del, med matematiska konstruk-

tioner o. d. och av andra matematiska verk två upplagor av Jacob

Köbels geometri, Vom klinstlichen Feldmessen, Frankfurt i5()j

och 1584. Med astronomien, tidens modevetenskap, synes han

även hava varit förtrogen; åtminstone finnas i hans bibliotek

flera astronomiska verk: Sacrobustos De sphsra, Wittenberg

1578, Schoneri Tabulae astronomicae, Wittenberg 1588, Christoph

Irenaeus, Prognosticon auff den Cometen, so von Martini des

1577. Jars biss zum Eingang des 1578. Jars gesehenS ett verk

om den romerska kalendern, tryckt i Heidelberg I584^ och den

danska planetbok med ty åtföljande arbeten, som han köpte i

Köpenhamn 1568. Även allmänt naturvetenskapliga verk lämna

stor plats åt astronomien, så Michael Neanders Physica, som

även finnes i Bielkes bibliotek i Leipzigupplagan 1585.

Musiken var en i Sverige under Vasatiden mycket odlad

konstart, och framför allt synes hovet och detta närstående

^ Är det denna bok, som på Thomas Scheppes räkning 1578 är upptagen under

titeln »fan den Comet stren(!)i>, eller är detta möjligen ett annat liknande arbete?

- Obr. ser. Qq 292.
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kretsar varit musikaliskt bildade, i varje fall intresserade för

musikaliska prestationer. Erik XIV är även på detta område

den tongivande; vid hans hov finna vi både musikkapell och sån-

gare, som flitigt användes och bidrogo att skaffa trevnad och

omväxling i hovlivet. Erik själv hade en god sångröst och icke

obetydliga musikteoretiska kunskaper. Bland hans skriftliga

uppteckningar från fängelsetiden finnas även musikkomposi-

tioner.' I de förteckningar vi hava bevarade över konung Eriks,

Johan III:s och deras broder, hertig Magnus' bibliotek äro upp-

tagna flera »discante böcker», »luthe böcker» och »tabelture böker»,

handskrivna eller »prenttede» d. v. s. tryckta.- Även för Hogen-

skild Bielke och hans familj var musiken en kär och gärna övad

konst. Själv var han begåvad med en kraftig sångröst, som han

bevarade ända in i det sista. I ärkebiskop Olaus Martini och

biskop Petrus Kenicii berättelse om Hogenskild Bielkes

yttersta bekännelse heter det, att denne när han skulle gå till

döden begärde »at man skulle slunga på rätteplatsen then Swen-

ske psalmen Wälsignadt wari Jesu namn etc, ty (sade han)

thet är nu thet endesta som jag hafwer at trösta mig wid, och när

man sång samma Psalm, hafwer han ock med klara uttryckte röst

honom siungit».^ Även synes han i sitt bibliotek hava ägt en

del musiklitteratur; jag har i Uppsala påträffat ett dylikt verk,

Davids botpsalmer, satta i musik av Orlando di Lasso, jämte

Palestrina 1500-talets berömdaste musiker.''

Tillgången på vetenskapligt utbildade läkare i Sverige under

denna tid var ytterst ringa, och framför allt måste man på lands-

bygden söka reda sig dem förutan. Den adlige godsherren och

' Ahlquist, Erik XIV.s sista lefnadsår, Tab. 4; Stenbock i Erik XIV;s Alma-

nacks-anteckningar, 1912, s. 72 f.

^ Se den av Rasmus Ludvigsson uppgjorda förteckningen över Erik XIV:s

böcker 1568 (avtr. i Handlingar rör. Skandinaviens liistoria, 27, s. 380 ff.), Förteck-

ning öfver hertig Johans af Finland lösegendom 1563, s. 37 f., Förteckning öfver

hertig Magnus' böcker, i Tid.i^nder, Hertig Magnus af Östergötland, 1895, s. 46.

^ Bislvoparnas berättelse är avtryckt som bilaga till Carl IX.•$ rimkrönika,

utg. av Bergius, s. 36g— 74.

* Verket utgör fyra volymer, Tenor, Altus, Bassus och Ouinta vox, och är tryckt

i Miinchen 1584, där kompositören då var ledare av hovkapellet. Bielke har inköpt

detsamma 1585. {UB:s musikavdeln., sign. Vokalmus. i tryck, 273— 76.)
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kanske ännu mera hans husfru måste därför vara beredda att

tjänstgöra som medicinska rådgivare icke blott för sin familj

utan även för sina underhavande/ Det berättas också, att

Hogenskild Bielkes fru, Anna Sture, jämte sina systrar av modern,

»kung Märta», fått undervisning i att lära känna och insamla

hälsobringande örter samt att av dessa bereda dekokter, och att

hon sedermera som gift använt sina medicinska kunskaper genom

att tillhandagå sina underlydande med hjälp vid olycksfall,

sårbehandling och allmänna sjukdomar.' Som nyårsgåva har

Hogenskild Bielke år 1582 skänkt sin fru ett exemplar av Walther

Ryffs Schwangerer Frawen Rosengarten, Frankfurt 1579', ^^^

hans eget bibliotek är väl försett med tr3^ckt medicinsk och far-

makologisk litteratur jämte handskrivna läkareböcker. * Huru-

vida han utövat någon vidlyftigare läkareverksamhet för egen

del, framgår dock icke av källorna, men att han drivit studier

på området se vi av de ofta utförliga marginalanteckningar och

förstrykningar han gjort i enstaka medicinska verk.°

' Om den adlige husfaderns skyldighet härutinnan heter det i Per Brahes Oeco-

nomia: »Här vthi Swerige fattas både apotheek och doctores, måste man förty ibland

annat see sig tijd ther till, hurulunda man ock kan få någon förfarenheet ther uthi

... på thet, at när siukdomen påfaller, antingen honom eller någon i hans hws, må
tu till thet minsta känna siukdomen, och gifwa rådh, hurudana dijeta man skal tå

hålla, som är thet bästa och tryggaste medicamentum». (Per Br.\hes Oeconomia,

Wisingsborgsupplagan 1677, s. 45 f.)

* Martinus Nigrinus Francus, Laudes Annes Sture, 1596, fol. D i. (Exem-

plar av detta arbete finnes i KB med dedikation av författaren till Ture Bielke,

Hogenskilds yngre broder.)

^ Denna bok, som nu finnes i Gyllenhielmska biblioteket på Skytteanum i Upp-
sala, har följande av Hogenskild Bielke egenhändigt skrivna tillägnan: »Thenne

Bok ehr Min H: A: K: Hus:os Frw Anna Stures Nyårsgåffue Anno etc. 1582. Gudh
förlähne henne månge lychsalighe, godhe och glade åhr, och sedan en Euigh glädie

och Salighett».

" På Thomas Scheppes räkning 157S är upptagen bl. a. »ein geschreiben leker

buch gebunden in bergament in quartta». I Hogenskild Bielkes egen förteckning

på sina viktigaste handskrifter nämnas även två skrivna lake- och bårdskärarböcker,

sammanbundna.
^ I Uppsala finnas följande medicinska verk bland Bielkes böcker: Walther

Ryff, Reformierte deutsche Apotheek, Strassburg 1573, fol., ett anatomiskt verk av

samme författare, tr3'ckt i Paris 1545, Apothecken Ordnung vnd Tax der Stadt Ham-
burgk 1587, Alexius Pedemontanus, Arzney Buch, Basel 1575, Michael Bapst, Arz-

neykunst, Leipzig 1592, Varia opuscula medica Th. Erasti, Frankf. 1590, fol., Martin

Rulandus, New Aderlassbuch, Julius Alexandrinus, Salubrium sive de sanitate

tuenda, Köln 1575, fol., och en i Frankfurt 1565 tryckt folioupplaga av Theophrastus
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Att Hogenskild Bielke varit en god privatekonom och väl

förvaltat sin egendom, hållit sträng uppsikt över sina fogdar och

förstått konsten att förkovra sitt goda, kan man se av hans

bevarade skriftliga kvarlåtenskap, hans räkenskapsböcker, in-

struktioner för fogdarne m. m} Även på detta område satt han

för visso inne med icke obetydliga även teoretiska förutsättningar

och har säkerligen grundligt studerat hithörande litteratur,

arbeten i jordbruk och boskapsskötsel, trädgårdsodling och träd-

gårdskonst, jakt och fiske. Fruktträdgårdar funnos på godsen,

varifrån hans hustru höstetid kunde till sin i Stockholm varande

make sända päron och krikon^ och när denne 1603 satt fången

på Gripsholm, skickade han frö från slottsträdgården där till sin

dotter Ebba att sås i hans trädgård på Loddby.^ I hans biblio-

tek finnas flera arbeten på hithörande områden från Colu-

mella till de modernaste författarne, Joh. Colerus och andra.

En bok, som förefunnits i hans bibliotek i icke mindre än tre

exemplar, är Heinrich Knausts Hiit dich fiir Auffborgen und

Schulden, ett exemplar av upplagan 1567 och två av upplagan

1 570-'

Paracelsus, Opus chyrurgicum. Ett encyklopediskt verk av Johann Huldreich Ragor,

kallat Loci communes, tryckt i Frankfurt 1556 i två delar, har i slutet av andra delen

en läkarebok och ett slags farmakopé, bägge, liksom verket i dess helhet flitigt stu-

derade och kommenterade av Bielke. Ett verk i allmän hygien, soni Bielke ägt, men
som nu ej finnes bevarat, är Henrik Ranzaus De conservanda valetudine, vilket

finnes upptaget på Jochuni Ropers och Thomas Scheppes räkning 1578.

' Detta starka intresse för hemkultur och praktisk ekonomi är, även det, ett

renässansdrag och ett led i dennas strävan efter individens harmoniska utbildning.

(Se BuRCKHARDT, Cnltuv der Renaissance' , 2, s. 120.)

^ »Litted perer och krichen sender jag till k. m.», skriver Anna Sture till sin

man vid ett tillfälle. (De la Gardieska archivet, 4, s. 167.)

' Ödberg's handskrivna arbete om Hogenskild Bielke.

* Jag har antecknat följande arbeten av privatekonomisk natur i Bielkes bib-

liotek: Der Veldbau öder das Buch von der Veldarbeyt, verdolmetschet durch Michael

Herrn, Strassburg 1567, Joh. Colerus, Oeconomia öder Hausbuch, ^^'ittenberg 1593
—97, Joh. Heller och Sigism. Feuerahendt, New Jag vnd Weydwerckbuch, Frank-

furt 1582, fol., samt Stephanus och Liebhalto, Sieben Biicher von dem Feldbau vnd
vollkommener Bestellung eynes ordenlichen Blayerhofs öder Landguts, Strassburg

1550, fol. Han har även ägt åtminstone en trädgårdsbok, kallad Pflanzbiichlein

der Lustgärten, mit wunsamer Zierde, artlicher, nutzbaren vnd seltzamen Impfung,

allerhand Bäume, Kräuter, Blumen vnd Friichten zuzurichten etc, tryckt i Frank-

furt 1574. Denna sitter i kolligatvolymen 49: 317. Redan bland de böcker, som Bielke

inköpt i Köpenhamn 1568, finnes »ein gar kleinn Biichleinn, Economias, öder haus-
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Som historisk samlare är Hogenskild Bielke jämte Erik

Sparre den mest bekante från 1500-talet och de av honom hop-

bragta avskriftssamlingarna av historiska urkunder bland de

värdefullaste vi äga från dessa tider, enär originalen i många

fall senare försvunnit. Detta samlande bottnade snarare i ett

starkt egoistiskt släkt- och ståndsintresse än i ett rent forskare-

intresse; det gällde att hopbringa alla äldre dokument, som kunde

framhäva adelsståndets höghet och styrka dess anspråk på
behållna eller vidgade rättigheter gentemot försök från konunga-

makten att kringskära och minska dessa. Härtill kommer en

annan faktor, som stimulerat dessa herrar vid deras insamlande

av historiska urkunder, nämligen den stora kampen mellan rådet

och konungahuset från Johan III:s sista regeringsår, efter mötet

i Reval och under hela den följande tiden fram till riksdagen i

Linköping 1600. Det kom härvid för rådsherrarna an på att

försvara de av dem vidtagna åtgärderna, och ett viktigt led i

detta försvar voro avskrifter a\' de offentliga aktstyckena, som

skulle visa vederbörandes rena avsikter och ädla tänkesätt.

Dylika avskriftssamlingar togos framför allt av rikskansleren

Erik Sparre och Hogenskild Bielke, i mindre utsträckning även

av Ture Bielke och bröderna Baner. Stundom nöjde man sig

icke med avskrifter, utan behöll som sin egendom rikets original-

handlingar, vilka sedermera reklamerades av konungamakten

och dess verkställare, hertig Karl, som med skoningslös sträng-

het återkrävde eller lade beslag på allt vad han kunde komma
över av rådsherrarnes gjorda samlingar.

Äldre handskrifter av historiskt innehåll ha funnits i ganska

stort antal hos Hogenskild Bielke, i hans hand eller i hans ägo.

Dylika av värde, vilka tillhörde andra medlemmar av släkten,

har han naturligtvis lånat och utnyttjat för sina ändamål, så-

lunda den i Åbo 1552 för hans moder gjorda avskriften av Olaus

Petri krönika, för så vida han icke själv ägde någon sådan. ^ Ifråga-

varande handskrift äger dock icke några randanmärkningar eller

haltung» ävensom en »wnderuisningh huru man skall rychte och wachte trägärder»,

en bondepraktika m. m. dyl. (Samlaren 1899, s. 115 f., nr 30 o. 42).

^ Denna handskrift kommer att behandlas i annat sammanhang nedan.
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dylikt, som visar att den varit i Hogenskilds hand, men väl

kunna vi se, att brodern Ture haft den hos sig. Däremot på-

träffa vi i andra handskrifter randanmärkningar skrivna med
Hogenskilds karakteristiska stil, sålunda i en avskrift av Peder

Swarts krönika i Uppsala.^ Räkenskaper, ekonomiska och

godshandlingar anser jag icke lämpligt att här närmare ingå på;

jag vill endast nämna en dylik, svärfaderns, Svante Stures jorde-

bok från 1571, även denna i Uppsala.- Volymen har på pärmens

insida Bielkes namn och följande av honom skrivna anteckning:

»Thenne Jordebook bekom Jag wppå Hörningzholm ner bytedh

skedde imelle alle syskonen, in Maio Anno 1585». Liksom andra

Bielkes handskrifter har även denna först i sen tid hitkommit,

den överlämnades 1843 av J. B. Ulfsparre och har tydligen tidi-

gare tillhört någon större samling, enär en på pärmens utsida

klistrad pappersremsa med titeln har numret 249.' I Riksarkivet

finnes utom större delen av Bielkes andra papper en i senare

tider ombunden volym, innehållande Hans Brask's registratur,

d. v. s. hans kopiebok, avskriven av hans officielle skrivare

Johan Spegelberg, som var präst i Linköpings stift och

apostolisk notarie.^ Förmodligen har denne efter biskopens

avresa från Sverige haft volymen i sin ägo, då han märkt den

med sitt exlibris, en handritad sköld med en dödskalle och namnet

Spegelberg i runor. Senare har denna registrantvolym övergått

till Nils Hansson Brask% Johan IILs sekreterare och från

honom till Hogenskild Bielke. Innehållet återfinnes till större

delen avskrivet i den ena av Bielkes kopieböcker, som likaledes

finnas i Riksarkivet. I en av Bielke själv uppgjord förteckning

' Cod. Ups. E 223. — Denna handskrift inköptes på Liidekes auktion 1828,

då den var sammanbunden med en serie juridiska handlingar. Den hade tidigare

tillhört professor Erik Mikael Faxt och prosten Sivers. De juridiska handling-

arna, som åtminstone delvis nu återfinnas i B 119, hava troligen icke tillhört Bielke;

i varje fall finnas i dem inga anteckningar av honom. •

' Cod. Ups. X 299 i.

" »Till Kongl. Academiens i Upsala Bibliothek öfverlemnas denna Bok jämte 9

st. permebref (ifrån 1400—1600-talet) af J. B. Ulfsparre. Ekhamn d. i September

1843.»

* Se Svenska Fornskrijtssällskapets samlingar, 17:3, s. 244.
^ »Niels Hanson Bräsch hörer thenne Book.»
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på hans värdefullaste handskrifter, nu i Riksarkivet, nämnas en

mängd viktiga urkundspublikationer, av \'ilka de förnämsta

ännu äro bevarade. Häribiand uppräknas »En svenske Sancte

birgitte book», Gustaf I:s registratur, 6 böcker i grönt pergament,

unge herr Stens brevbok, gamle herr Stens brevbok, gamle herr

Stens och ärkebiskop Jacobs brevböcker, de finska grundböckerna

på alla kyrko- och klostergods i Finland, kopia av Kalmar recess,

Vadstena klostergods m. m.' Hans bekanta minnesböcker i

Uppsala förtjäna i detta sammanhang även ett omnämnande.

Dessa bägge av forskare i äldre tiders svenska historia flitigt ut-

nyttjade volymer innehålla en rikedom på historiska handlingar,

avskrivna a\' flera personer och med egenhändiga annotationer

och rättelser av Bielke själv. Huruvida de blivit beslagtagna

med hans övriga papper och sedermera införlivade med Riks-

arkivets samlingar är väl ovisst men ingalunda omöjligt. Till

Uppsala ha de kommit 171 2, inköpta för 120 daler kpmt av Eric

Benzelius för bibliotekets räkning.- Vem som var säljare, namnes

ej i handlingarna, varken i konsistoriiprotokollen, universitetets

eller bibliotekets räkenskaper. Dessa minnesböcker, efter färgen

på banden kallade »de gröna böckerna» — de ha nämligen varit

inbundna i grönt pergament och kallas av Bielke själv »mina

två stora krönikor i gröna permar» — äro i senare tid (1892)

ombundna, varvid ur pärmarne uttogos flera historiska handlingar,

nu delvis förvarade i bunten E 291 och bland Åkeröfamilj ens

papper i X 255 d. Bland dessa senare finnes en minnesskrifts

för sonen Svante Bielke med skildring av alla förföljelser för

vilka fadern varit utsatt från hertig Karls sida. Denna minnes-

skrift är daterad »snarlig aff Vlffåås then 20 Januarij Anno 1599»,!

vilket årtal visar, att volymerna blivit bundna först i Hogenskilc

Bielkes sista år. Av Erik Sparres »försvarelseskrifter» 1598 har

^ Förteckningen är använd av Ödberg i hans arbete om Hogenskild Bielka

och innehållet av honom närmare specificerat.

^ »Efter Vener. Consistorii slut av d. 31 Maji 171 2 kiöpt ett antahl af Swenska

handlingar, nembl. Fridz Fördrag, Kongl. Bref, Dagtingningar, Arfsföreningar, Privi-

legier, Propositioner til Stender och theras swar etc. MSS. i tu band in folio, af en

curieuse herre för 100 åhr sedan samblade, och effter betingat pris, hwarom iag ock

confereradt med Magnifico H"^ Rectore, therföre betalt 120 d.kpt.» (Bibi. arkiv

E 3; UB:s räkenskaper 1692—1714, s. 315.)
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han likaledes ägt en avskrift, ett pergamentband i folio, nu i

Kungl. Biblioteket/

Näst teologien intar historien hedersplatsen i Hogenskild

Bielkes bibliotek, och hans förnämsta litterära intressen rörde sig

kring dessa bägge vetenskaper. Troligen har han ägt de vik-

tigaste tyska och latinspråkiga arbeten berörande de historiska

disciplinerna, icke blott det fåtal som Per Brahe i sin Oeconomia

anser vara nödvändiga för en adelsman, utan ett betydligt antal

därutöver, från Hartmann Schedels stora krönika ned till de

senast utkomna dagsnyheterna. Ännu så sent som den 30 juli

1604 skrev han från sitt fängelse på Gripsholm till sin bokhand-

lare Herman Sulke i Stockholm med förfrågan, »om någre tijden-

der äre sedan kompne om Nederland, Skottlandh och Engelandh,

heller om Keiseren och Turcken», och ber i så fall få sig dessa

tillskickade.^ Två år tidigare önskade han erhålla »Konungh

Christians 4:de handling:r . . . shå och af de tryckta Mandater,

som hijt i Suerige insende äre, och annat meehre sådant».' Hans

intresse för vad som hände och skedde i världen var alltså oför-

svagat trots hans sjukdom, fängelse och ovisshet om sitt öde.

Vad han kan hava ägt av arbeten i nordisk historia har i

allmänhet icke blivit bevarat, men det är troligt att han varit

välförsedd på detta område. Att han ägt eller i varje fall haft

tillfälle att begagna de i handskrift förefintliga krönikorna av

Olaus Petri och Peder Swart, hava vi nyss nämnt, och bröderna

Olaus och Johannes Magnus' historiska verk ha icke varit honom

främmande.' Om Albert Krantz' bekanta arbete över de nordiska

' Bland historiska handskrifter från Sigismunds tid. Gammalt ryggnummer
i|, 115. Har anteckningen »en af Hogenskild Bielkes böcker».

- Riksdagsacta 1605. Hogenskild Bielkes handlingar. RA.
' Hogenskildz Sedell i Swantes Breff then 30 Martij 1602. (.\vskr. i Riksdags-

acta 1605. RA.)
* Hans broder Ture har i en av K.B;s laghandskrifter (Magnus Erikssons lands-

lag nr 34, f. d. Kalmar) inskrivit ett citat ur Johannes Magni Historia metropoli-

tanae ecclesis Upsaliensis, som då var nyss utkommen och tryckt i Rom 1560. Detta

arbete har alltså åtminstone Ture Bielke ägt i sitt bibliotek, och att det lika litet

som Johannes Magnus' andra arbeten varit okänt för brodern Hogenskild, därom

vittnar den i Riksarkivet bevarade förteckningen över Bielkes viktigaste historiska

handlingar, av honom själv uppgjord, i vilken även finnes upptaget ett »extract

af de svenska krönikor af Johannes Goti».

15— ='34..
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folkens historia veta vi att han ägt flera upplagor, 1568 inköpte

han en i Köpenhamn, och i Uppsala finnes Frankfurtupplagan

1575. som Hogenskild låtit inköpa och binda 1584. Sin frände

Arild Huitfelds skrifter har han säkerligen också ägt', ännu

finnes i Uppsala dennes Kristian III:s historia, som utkom 1595

och följande år förvär\'ades av Bielke, liksom han även ägde

Augustus Erichs beskrivning över Kristian IV:s kröning 1598.

Hans exemplar av Mandata Sigismund! 1596 finnes i Kungl.

Biblioteket. Av verk i allmän historia, krönikor o. d., finnas

flera bevarade, så t. ex. Carions krönika och Melanchtons mycket

värderade omarbetning därav, Johannes Hasentödters krönika,

Joh. Funccii Chronologia, vidare politiska nyheter i form av

rimkrönikor från åren 1590 och 1591 under titeln Der Postreuter

och Der Postbohte'-, samt en av den från Visby bördige Michael

Stella gjord tysk översättning av ett franskt arbete med titeln

Theatrum mundi, tryckt i Dresden 1588, av Bielke inköpt 1591

och sammanbunden med två andra historiska verk. Kungl.

Biblioteket äger det bekanta exemplaret av Sabellici Opera,

upplagan 1538, som tillhört Erik XIV och av honom använts

i fängelset, försetts med annotationer och egenhändiga teckningar

samt senare varit i Hogenskild Bielkes ägo.' Var boken efter den-

nes död hamnat är ovisst, fullt säker ägare ha vi först 1663, var-

efter den övergått till Antikvitetsarkivet och med dess samlingar

till Kungl. Biblioteket.

Från den klassiska historien finna vi i Bielkes bibliotek både"

latinska och tyska upplagor av Caesar, dessutom Suetonii kejsar-

krönikor, Polybius i tysk översättning av Wilhelm Xylander,

Valerius Maximus och Diodorus Siculus samt David Chytraei

' Hogenskild Bielke var genom sitt möderne befrvndad med släkten Huitfeld,

som är av samma ursprung som släkten Hogenskild, Hogenskild Bielkes morfader

Clemet Hogenskild till Åkerö var av dansk börd. (Se släktöversikten Huitfeld-

Hogenskild i Danmarks Adels Aarbog, 4, s. 216.)

' I kolligatvolymen 6g: 105.

' »Thenne book hauer hörth kong Erich till, och hauer med egen hand skrifuith

och måledt her i booken wdi sitt fängelsse», har Hogenskild Bielke antecknat under

sitt namn på titelbladet. Se utförligare om denna volym Ahlouist, Erik A'/I'.s

sista lefnadsår, 1878, s. 106 i., Wieselgrex, Drottning Kristinas bibliotek, s. 6, och

framför allt Stenbock i Erik XIV:s Almanacks-anteckningar, 1912, s. 74 ff.
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Chronologia historiae Herodoti et Thucydidis. Till den klassiska

historien kunna vi väl även räkna Erpold Lindenbrogs Chronica

von dem scheusslichen Kriege, welchen die Cimbri mit den Römern
gefiihrt haben, Hamburg 1589, inköpt och bunden 1591 till-

samman med ett par andra historiska arbeten.

Verk i fransk och engelsk historia hava ej heller saknats i

Hogenskild Bielkes bibliotek. Sålunda har han ägt två exemplar

av Caspar Hedions i Strassburg 1566 tryckta översättning av

Philippe de Commines Mémoires sur les faicts et gestes de Louis

XI et de Charles VIII, och Polydorus Virgilii Historia anglica.

En i Paris 1526 tryckt edition av Hector Boethius, Historia sco-

torum, nu i Göteborgs stadsbibliotek, har en längre skriftlig

dedikation från en av de till Sverige inkomna skottarne, Andrew
Keith of DingwalP, till Hogenskild Bielke och Gustaf Baner.

Boken torde dock knappast ha varit i Bielkes ägo, utan över-

lämnats åt Baner och med hans böcker hamnat på Djursholm.-

Kanske ägde Hogenskild redan förut verket i fråga?

I nederländsk historia har Bielke ägt flera i Tyskland utkomna

verk, Hadrianus Barlandus, HoUandiae comitum historia et

icones, Frankfurt 1585, Michael Eyzinger, Niederländische Be-

schreibung, Köln 1587, Lodovico Guicciardini, Nederlandsch Be-

schreibung, verdeutschet durch Danielem Federmann, Basel

1580. I tysk historia och topografi påträffa vi icke så få verk,

det viktigaste är väl Sleidani Karl V:s historia i t^^sk översättning,

varav Bielke erhållit upplagan 1567 som gåva av Folmer Rosen-

krantz och själv 1591 inköpt en senare edition, tryckt i Strass-

burg 1587."

'

' Se om honom Fischek, The Scots in Sweden, passim. Han är en bland de

svenskar som sedermera under Sigismunds tid flydde till Polen, är upptagen i Slak-

tarebänken och namnes flera gånger i Erik Brahe's Kalendarinm.
- Dedikationen lyder: »Serenissimj et potentissimj Regis Suecorum etc. aute ma-

gistro et Marescalco, Consiliarijsque Magnificis et generosis Dominis, Dno Hoghin-

schildio de Bielke Baronj in Lecköö et Äckeröö, Domino Gustauo Bauer equitj aurato

in Diursholm, haec chronica Regni Scotiae in signum amicitias dono dedit Andreas

Keijth eques auratus in Forsholm Regia? !M:tis Suecise aulae Commissarius. A. Keith

manu propria.» — Vid försäljningen av Banérska biblioteket pä Djursholm 1876—77
inköptes volymen av Carl Snoilsky och kom med dennes böcker till Göteborg.

(Jfr Carlander, Svenska bibliotek och exlibris'. 4, s. 937.)

' .\ndra arbeten i tvsk historia ur Bielkes bibliotek äro Justinus Göblers Chro-
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Som det nyssnämnda brevet till Herman Sulke visar, var Bielke

mycket intresserad a^• nyheter om turkarne och deras krigståg

mot kejsaren. Ett den tiden mycket känt verk om det turkiska

väldet, vilket påträffas i flera bekanta samtida bibhotek, Nico-

laus Hönigers Hoffhaltung des tiirckhischen Keysers vnd othoman.

Reichs Beschreibung, finnes också i Bielkes samling i Baselupp-

lagan 1578, liksom även David Herlitzius, Das änder Buch vom
Turcken. Nicolaus Höniger har till tyska översatt Petrus Mar-

tyrs latinska arbete om nya världen, \'ilken översättning i Basel-

upplagan 1583 varit i Bielkes ägo.

T historien närstående ämnen, genealogi, statsvetenskap,

politik o. d., påträffa vi en del verk bland Bielkes böcker, i Kungl.

Biblioteket från Engeströmska samlingen ett genealogiskt arbete

av Reiner Reineck, och i Uppsala Georg Lauterbecks Regenten-

buch, Johannes Casus, Sphaera civitatis, och Hippolitus a Col-

libus, Princeps. Dessutom förekommer ett och annat biografiskt

arbete, däribland två upplagor av Mathesii levnadsteckning över

Luther. Ä\-en kyrkohistoriska verk av \-ärde, särskilt historiker

över de viktigaste kyrkomöten eller rcligionssamtal, de katolska

i Konstanz och Trient, protestantiska i Flensburg 152g och i

Baden\ finnas bland Bielkes böcker, dessutom Platinas påve-

historia-, Paolo Giovios biografi över Leo X, Anders Vedels anti-

katolska påvehistoria under titeln Antichristus romanus, och de

\'älbekanta allmänna kyrkohistoriska arbetena av Eusebius,

Nicephorus Callistus samt som protestantiskt motstycke Centurise

Magdeburgicse.

Som lagman i Östergötland och Uppland samt medlem av

rikets råd har Hogenskild Bielke måst äga ingående kännedom

nica der Kriegshändel Maximiliani I, sammanbunden med samme författares Chrot

nica und Historien der braimschweigischen Fiirsten Herkommen, Stamm und Ge-

schlecht, bägge tryckta i Frankfurt 1566, Franciscus Irenicus, Germani» exegeseos

volumina XII, Basel 1567, Petrus Albinus, Meissnische Land- und Berg-Chronica,

Dresden 1589—90, Abschiedt der Römischen kaiserlichenMaiestatvnd gemeinerStände
:

auff dem Reiclistag zu Augsburg Anno 1582, bunden efter Sigismund Feyerabendts

Thurnierbuch, 1578, samt Johannes Pomarii Summarischer Begriff der Magdebur-

gischen Stadt Chronicken, Magdeburg 15S6.

* De två sistnämnda verken finnas i samlingsbanden 49: 550 och 57: 50.

' Har först med J. H. Lidéns bibliotek kommit till UB.
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om den i landet förefintliga juridiska litteraturen, alltså först

och främst de ännu ej i tryck utgivna utan blott i handskrift

bevarade landskaps- och landslagarna. Då man vet att han även

som lagtolkare och jurist har ett berömt namn\ väntar man
att finna hans boksamling väl försedd med laghandskrifter. Det

visar sig också att en mängd dylika i våra bibliotek tillhört Hogen-

skild Bielke, eller i varje fall hava anteckningar, skrivna med hans

hand och att de alltså använts av honom. Sådana laghandskrif-

ter påträffas både i offentliga och enskilda bibliotek, i Kungl.

Biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek, Linköpings stiftsbib-

liotek. Piperska biblioteket på Ängsö, kanske även på andra håll.

Det förefaller av senare proveniensanteckningar som om dessa

Bielkes laghandskrifter icke följt de tryckta böckerna och sålunda

icke med dessa överlämnats till Uppsala. De som nu finnas i

de offentliga samlingarna tillhöra med ett undantag senare ti-

ders förvärv. Troligt är dock, att åtminstone en del av hand-

skrifterna beslagtagits med hans andra litterära kvarlåtenskap

och att de antingen med hans övriga papper hamnat i Riksar-

kivet eller med hans böcker i Gråmunkeklostret på Riddarholmen,

men blivit efteråt borttagna och på okända vägar kommit ut

i rörelsen. Laghandskrifterna i Bielkes samlingar liksom de

viktigaste fornsvenska handskrifterna i det till Stockholm förda

Vadstenabiblioteket ansågos tydligen av Johannes Bureus,

som hade ett slags överinseende över biblioteken, vara av vikt

för det antikvariska studiet och borde därför icke medfölja

det övriga av Gustaf Adolfs donation till Uppsala utan stanna i

Stockholm.^ Ävenså är det icke blott möjligt utan t. o. m. säkert,

att hertig Karls utskickade icke fått all Bielkes litterära kvar-

låtenskap i sina händer. En del därav har tvivelsutan kommit

, *att stanna i familjen och först sedermera inkommit till statens

" Under sin fängelsetid på Gripsholm år 1604 var Hogenskild Bielke sysselsatt

med arbete på landslagens revision samtidigt som den av Karl IX tillsatta lagkom-

mittén höll på med samma arbete. Konungen rådfrågade honom även nu i tvistiga

spörsmål, och ännu 1605, då han redan utfärdat kallelse till den riksdag, som skulle

döma Hogenskild Bielke, sände han befallning till denne, att, eftersom han översett

lagen, han skulle införa sin mening med tydliga ord, huru vart kapitel skulle förstås.

" Jfr GöDEL, Sveriges medeltidslitteraUir, s. 159 ff.
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samlingar. Möjligt är även att Bielke haft någon eller några

av sina viktiga laghandskrifter utlånta till \-änner eller bekanta,

då beslaget skedde, liksom ock att de personer, som hade hand

om beslagen, för egen räkning behöllo en del därav.

Viktigast bland de laghandskrifter, som varit i Hogenskild

Bielkes ägo, äro huvudhandskriften av Äldre Västgötalagen,

nu Cod. Holm. B ^g\ huvudhandskriften av Västmannalagen,

Cod. Holm. B 57-, och Ängsöhandskriften av Upplandslagen.

Om B 59 känner man att den icke med det allmänna beslaget av

Bielkes samlingar utan först ett par år senare kommit i Karl IX:s

händer. Riksregistraturet bevarar för den 20 nov. 1607 en skri-

velse till ståthållaren i Östergötland, Lindorm Ribbing,

^•ari konungen erkänner mottagandet av en gammal västgöta-

lagbok, som ståthållaren funnit bland Hogenskilds papper jämte

ett brev från Erik Sparre till denne. I brevet meddelar Sparre,

att han, som troligen haft handskriften till låns, gjort utdrag

ur densamma för Bielkes räkning, och att han därav medsänt

en avskrift. Även denna avskrift önskade konungen få till sig

överskickad.'

Från provenienssynpunkt a\' synnerligt intresse är den be-

kanta Ängsöhandskriften av Upplandslagen.* Jag förbigår de

medeltida ägarne och fäster mig blott vid handskriftens historia

i nyare tid. Den har flera anteckningar av Olaus Petri och

har tillhört hans broder, ärkebiskopen Laurentius Petri,

som möjligen förvärvat densamma ur domkapitlets samlingar.

' I facsimile utgiven 1889.

^ År 1722 införlivad med Antikvitetsarkivets samlingar.

' »Wij hafwe Lindorm Ribbing bekommit den gamble Wässgiöthe Lagboken,

som I oss sände, med itt Bref därvtij som Erich Sparre hafwer skrifvit Hogenskild

Biälke til, därvtij han förmähler, att hann hafver vttsökt af samma Book thet som
nyttigest hafuer warit Och att han sänder H. B. där af een afskrifft, hwilken wij.

kunne tänkie icke wara långt ifrån Boken där hon fanns, Så berätter oss Cantzelij-

scrifweren som förde oss Booken, att I hafwe sagdt ider hafwe samme vttog, eller

affskrift handemellan, hwarföre begiär wij at I sände oss den tilhanda, så och hwad
andre schriffter och handlingar som där äre fundne när Booken fanns ändoch wij

hafwe noog deris skilmiske handlinger tilförende, och wette wäl hwar opå deris prac-

tiker hafwe gått.» (Riksreg. 20 nov. 1607; skrifvelse till ståthållaren i Östergöt-

land Linnér Ribbing.)

' Se utförligare härom v. Friesex's edition av handskriften i Samlingar utg. af

Sv. Fornskr.-sällsk., 35, 1902, s. xiv—xx.
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Senare har handskriften, förmodhgen genom arv, övergått till

Laurentius Petri svärson, professorn vid Uppsala universitet,

Olof Luth, som skänkt den till Hogenskild Bielke. Denne

har troligen låtit ombinda volymen/ Under i6oo-talet käniier

man intet om handskriftens historia, men senare har den kom-

mit i den bekante samlaren, överste Erik Gyllengrip's ägo.

Även dennes son Abraham Erik Gyllengrip antecknar

sig som ägare, vilket dock torde ha skett före auktionen på fa-

derns böcker, ty på denna förvärvades handskriften 1737 av

presidenten Carl Fredrik Piper för hans bibliotek på Ängsö,

där den ännu befinner sig.

En av de intressantaste laghandskrifter, som Bielke ägt,

och vars historia först nyligen klarlagts-, är en Linköpings

stiftsbibliotek tillhörig översättning till latin av Magnus Erikssons

landslag, gjord i slutet av 1400-talet av ärkedjäknen i Uppsala

Ragvald Ingemundsson. Utom denna översättning innehåller

volymen, en på papper skriven foliant, först några stadgar på

latin, dessutom Upplandslagens kyrkobalk och flock 10 av

konungsbalken, jämväl översatt på latin av Ragvald Ingemunds-

son, samt till slut Christoffers landslag på svenska.^ Även ban-

det är märkligt med sina stämplar av St. Erik, St. Olof och St.

Knut samt den hel. Gregorius' mässa. Dylika band förekomma i

åtskilliga svenska bibliotek, däribland flera i Uppsala, och äro

säkerligen gjorda här under 1500-talets andra decennium.^

På pärmens insidor äro inklistrade exemplar av ett sällsynt

ettbladstryck med Madonnan i solen och Sixtus IV:s avlatsbön.^

Vad som emellertid i detta sammanhang ger handskriften dess

speciella värde för oss är dess historia, som kan följas i detalj

från början till dags dato, frånsett en längre lakun under 1600-

talet. Som försättsblad sitter ett pergamentsblad, vilket, då

^ Om bokens föregående ägare har Bielke gjort följande anteckning: »HogenskilkUt

Bielcke etc. hauer bekommitt thenne gamble lagbook, aff M:r Oloff Lwtt Professor

ij Vpsala, huilken gamle Erkebiscop Lars tillförenne ått hadhe».

- Av Stenbock i hans Ströftåg i Linköpings stiftsbibliotek , 1918, s. 38 f.

' Utförligare beskrivning av Schlyter i Sveriges gamla lagar, Uplandslagen,

s. xxviii f., MELL, s. Iviff., Chr. landslag, s. xix f.

' Se härom vidare Collijn, Paul Grijs (i denna festskrift).

' Collijn i NTBB, 1919, s. 62—67.
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volymen för ett par år sedan undersöktes, var klistrat över pär-

men, döljande alla äldre proveniensuppteckningar. Denna över-

klistring är gjord vid 1700-talets slut, vadan handskriftens

historia var okänd för Schlyter, då han utgav sitt lagverk.

Enligt en anteckning av Hogenskild Bielke från 1576 har volymen

ursprungligen tillhört ingen mindre än ärkebiskop Jacob Ulfs-

son, och om detta nu är riktigt, vilket väl torde kunna sättas

ifråga, har översättningen antagligen gjorts för hans räkning.

Senare har volymen troligen införlivats med domkyrkans bib-

liotek, eftersom liielke antecknar, att han erhållit den i Uppsala.

Bielkes anteckning härom har följande lydelse: »En förnemligh

gamell book som Erkebiscop Jacop åth liawer', bekomith ij

Wpsala Anno etc. 1576». Därjämte har Hogenskild på två ställen

inskrivit sitt namn. Efter honom äro bokens öden en längre tid

okända, men då Johannes Messenius utgivit Ragvald Inge-

mundssons latinska översättning av landslagen-, är det sanno-

likt att han haft detta exemplar i sin hand och kanske senare

behållit detsamma.' Troligen har på Messenii tid denna hand-

skrift med Bielkes bibliotek befunnit sig i Gråmunkeklostret på

Riddarholmen eventuellt i rikets arkiv. Säker uppgift om dess

senare öden få vi emellertid först den 20 mars 1678, då vår kände

samlare Johan Gabriel Sparwenfeldt antecknar sig hava

inköpt handskriften i Göteborg för 2 thal. imper. Från Sparwen-

feldt övergår den i biskop Andreas Rhyzelii ägo, därefter

till dennes son, assessor Johan Odencrantz, som skänker

den till domprosten i Linköping Samuel Alf, vilken i sin tur

år 1784 överlämnar den till Linköpings stiftsbibliotek med en

lång på pergamentsbladets första sida skriven historik. Härmed
äro emellertid handskriftens öden ej slut, ty strax därefter är

den ånyo i privat ägo. Den tillhör då lagmannen Sigfrid Gahm,
' Det förefaller, som om härefter stått ytterligare ett ord, vilket ändrats av

Bielke; ordet bekomith är skrivet med mörkare bläck än det övriga.

- Leges Svecorum Gothoruni per Ragvaldut)i Ingemundi Anno 1481 lattnitate

primiim donatfe, Sthlm 1614.

" Utom exemplaret i Linköping äro blott två avskrifter av denna Ragvald

Ingemundssons översättning kända, en i UB, gjord av Ericus Michaelis 1595,

och en i LB, men denna senare är blott en avskrift av Messenii tryckta edition. (Se

Schlyter's företal till Magnus Erikssons landslag, s. Ivi.)
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vilken tydligen är den som låtit fastklistra pergamentsbladet vid

pärmen, därmed döljande handskriftens rätte ägare. Senare

skänker han volymen tillbaka till stiftsbiblioteket, såsom av hans

insatta tryckta ex dono framgår.

Av Magnus Erikssons landslag har Hogenskild Bielke utom

den nu nämnda latinska översättningen ägt åtminstone tvänne

avskrifter, Cod. Holm. 5 ba, förvärvad 1576, och Cod. Ups. B 71,

inköpt och bunden av honom 1594. Uppsalahandskriften har

en delvis genom fukt förstörd anteckning av Hogenskilds hand,

vari han särskilt synes vilja påpeka att han vid detta tillfälle

skaffat sig handskriften i fråga, fastän han redan förut ägde en

avskrift av landslagen.' Handskriften har sedermera troligen

tillhört Schering Rosen hane's bibliotek, i varje fall hans

son Johan Rosenhane, vilken i volymen 1673 antecknat sitt

namn.- Med den Rosenhaneska handskriftssamlingen kom denna

lagcodex, som även innehåller Upplandslagens kyrkobalk, i

kabinettssekreteraren C. G. D'Albedyhirs ägo, där den be-

fann sig, då Schlyter år 1832 utgav Upplandslagen^ och skänktes

sedermera jämte andra Rosenhaneska handskrifter av D'Albe-

dyhll till Uppsala universitetsbibliotek. Själva bandet har ett

visst intresse, då det nämligen är ett av de Bielkeband, som

med säkerhet äro förfärdigade i Sverige. Jag har nämligen

konstaterat att de tryckta blad, vilka använts som fyllnad i

pärmen, tillhöra Uppsalamissalet av 1513.

I Uppsala finnes ännu en av de många laghandskrifter, vilka

bevisligen varit i Hogenskild Bielkes ägo, ehuru den icke har

hans namnteckning, nämligen Cod. B 8. Denna, en 1500-tals-

handskrift, prydligt skriven på pergament, innehåller Kristoffers

landslag samt en del utdrag ur Östgötalagen, Kalmar recess

1474, Gustaf I:s gårdsrätt 1544 m. m. Den har rätt utförliga

^ De enda återstående läsbara orden i hans anteckningar lyda; ». . . g-\, endågh

jagh hade . . . tillförenne».

^ År 1673 skiftades Schering Rosenhanes stora bibUotek mellan hans barn.

Vid detta tillfälle har Johan Rosenhane, som fick den förnämsta delen av bibliote-

ket på sin lott, i böcker och handskrifter inskrivit sitt e.xlibris »Ex bibliotheca Jo-

hannis Rosenhane 1673». (Se härom W.alde, Storhetstidens litterära krigsbyten,

2, s. 155 ff.)

^ Schlyter, Sveriges gamla lagar, 3, s. xvi.
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marginalanteckningar och andra skri\'na tillägg av skenbart

tvänne händer. En närmare undersökning av de bägge hand-

stilarna ger dock vid handen, att de båda härröra från Hogenskild

Bielke. Den ena stilen är hans äldre från omkr. 1560, bredare,

mera upprättstående, den andra hans senare, lutande och mera

hopträngda stil. Betraktar man nogare pärmens insida, finner

man att Bielkes namnteckning säkerligen en gång funnits men
blivit utraderad, endast årtalet, då han inskrivit sitt namn, 1564,

är kvar jämte fragment av titeln 'riddare'', som han använder

vid denna tid och som ä\'en förekommer i det förut nämnda
exemplaret av Hartmann Schedels Liber chronicarum, av Bielke

förvärvat likaledes 1564. Utraderingen av namnet tyder på

att boken varit i en persons ägo, vilken haft anledning att ut-

plåna den tidigare innehavarens spår. Granskar man nu volymen

något närmare, finner man på den bakre pärmen upp- och ned-

vänd en liten stämpel eller ett sigill inslaget i skinnet. Denna

stämpel har en sköld med ett adligt vapen och bokstäverna LPR.

En undersökning av vapnet, tre blad, två och ett ställda, med
nedåtriktade skaft, visar oss, att vi här stå inför Ribbingska släk-

tens sköldemärke och initialerna passa också in på ståthållaren

i Östergötland, Lindorm Pedersson Ribbing, densamme

som till Karl IX överskickade nyssnämnda Cod. B 5g av Väst-

götalagen. Det är tydligt att han funnit mera av Hogenskild

Bielkes samlingar än den till konungen uppsända volymen och att

han behåUit en del för egen räkning, men sökt utplåna spåren

efter sig genom att utradera Bielkes namn. Cod. Ups. B 8 har

först i sen tid kommit till Uppsala; på första bladet har den

namnteckningen J. Lilliemarck, varmed säkerligen åsyftas en

av ärkebiskop Lars Stigzelii söner, hovrättsrådet i Svea Hovrätt

Johan Lilliemarck (f 1731). Handskriften är säkert gjord

för Hogenskild Bielkes räkning omkring 1564, eller det år han

själv inskrivit, ty hela innehållet är samtidigt skrivet av en och

samma hand, och den yngsta förordningen i boken är Erik XIV:s

hovartiklar av år 1560.

En annan lagcodex ur Hogenskild Bielkes rika samling är

' Förkortad R:e.
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den defekta pappershandskriften n:r 37, 4:0, av Kristoffers lands-

lag i Kungl. Biblioteket, som även innehåller vissa delar av Väst-

götalagen. Den har följande egenhändiga anteckning av Bielke:

»En gammall Suensk lagbok som er nogre bladhe borte udi.

Hogenskildt Bielcke f:e». Senare har den tillhört Johannes
Burens, som kanske erhållit den till skänks av Gustaf Adolf

eller på annat sätt kommit över den bland Bielkes handskrifter.

Längre fram i tiden har den ägts av assessorn i Antikvitetsarkivet

Nils Reinhold Brocman (f 1770).

En laghandskrift, som varit i Hogenskild Bielkes hand om
också kanske ej i hans ägo, är Cod. Holm. B 35, en blandad

pergaments- och pappershandskrift från 1400-talet, innehållande

Kristoffers landslag, den enda bevarade uppteckningen av Skara

biskopskrönika m. m. Denna handskrift har åtminstone en

anteckning av Hogenskild Bielke samt en uppteckning av Ture
Bielke^ innehållande några »åminnelserim», som han erhållit av

en Claes Petri, då de tillsammans skulle begiva sig till sammanträde

på rådstugan i Uppsala. Denne Bielke förmodas av Klemming

vara Hogenskilds yngre broder Ture (f 1600), men troligare är,

att anteckningen är gjord av deras farbroder Ture Pedersson

Bielke, riksråd och lagman i Uppland, död 1577. Jag sluter

detta dels därav, att själva anteckningen, som icke är skriven

med Ture Nilsson Bielkes stil, tyder på att det just är en Upp-

landslagman som gjort den, dels att handskriften sedermera

tillhört Ture Pederssons sonson, riksskattmästaren Sten Bielke.

I så fall har Hogenskild troligen blott haft den till låns från

farbrodern och själv aldrig ägt densamma.

En annan till Bielkeserien hörande handskrift är Cod. Ups.

B 29, om vars senare historia jag saknar alla antydningar. Det

är en pergamenthandskrift i liten kvart från 1500-talets mitt,

textad troligen av samma hand som den, vilken omkring 1560

för Hogenskild Bielke gjort Cod. Ups. B 8 av Kristoffers lands-

lag. Även B 29 innehåller samma lag jämte vissa delar av Sö-

dermannalagen, men synes återgå på en annan förlaga än den av-

' Av samma hand finnas ytterligare några anteckningar ocli tillägg till lag-

handskriften.
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skrivaren av B 8 använt. Att den emellertid hör till samma krets

visar förspråket, vars stil är identisk med den som förekommer

i de nyssnämnda anteckningarna i Cod. Holm. B 35.

Jag ö\-ergår nu till beskri\-ningon av en grupp handskrifter,

vilka icke alla äro laghandskrifter, ej heller alla ha tillhört Hogen-

skild Bielke. Åtminstone flertalet har dock ett nära samman-

hang med hans släkt, och han kan ha haft tillfälle att använda dem
för eget bruk. Då de dessutom helt eller delvis torde vara skrivna

av Finlands reformator och det finska skriftspråkets grundläg-

gare, sedermera biskopen Michael Agricola, av vars skriftliga

kvarlåtenskap mig veterligen hittills intet \'arit med visshet

känt utom några brev i Riksarkivet, torde de förtjäna en utför-

ligare beskri\'ning, var\id ä\-en själva gången a\- upptäckten

kan göra anspråk på ett omnämnande.'

I Nathanael Beckman's uppsats 'Handskrifter som sam-

manträffat'- heter det om »handskriften f. d. Kalmar» av Magnus

Erikssons landslag, att denna c. 1550 varit i Finland — den

innehåller bl. a. ett dittills okänt brev av Gustaf Vasa 155 1 till

Österbottens allmoge — och att den c. 1590 varit på samma skriv-

bord som Cod. Holm. B 59 av Västgötalagen. Om denna senare

känner man att den tillhört Hogenskild Bielke. Alltså borde

även Cod. f. d. Kalmar på något vis sammanhöra med Bielke-

släkten. Man vet vidare, att Hogenskilds moder, fru Anna till

Åkerö, ägt en i Kungl. Biblioteket befintlig avskrift av Olaus

Petri Krönika, gjord i Abo i juli 1552. Med dessa givna för-

utsättningar föreföll det sannolikt, att denna senare handskrift

skulle stå i ett visst sammanhang med den handskrift av Lands-

lagen, som varit i Finland 1551, varför jag beslöt att göra bägge

handskrifterna till föremål för ett närmare besiktigande. Sam-

tidigt fann jag vid en undersökning av pärmarne i ett medi-

* Jag stannar i tacksamhetsskuld till mina vänner A. B. Carlsson och Jon.\s

Samzelius för välvilligt lämnad hjälp vid dessa undersökningar, dr Carlsson bl. a.

för råd och ofta påkallat bistånd i fråga om Agricolas handstil, vilken han för egna

undersökningar tidigare haft tillfälle att sätta sig in i, lic. Samzelius för undersökning

av det på finska avfattade nyfunna handskriftsfragmentet.
» NTBB, 1917, s. 82 f.
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cinskt arbete, som tillhört Hogenskild Bielke, att det inre av

försättsbladet hade en liten skriftlig uppteckning på svenska från

154g, och då pärmen var något söndrig, kunde man se att i den-

samma funnos blad av en handskrift, vars språk icke var latin.

Vid söndertagning av pärminnehållet avslöjades utom ett par

täckblad med äldre 1500-talstryck 12 pappersblad i folio\ skrivna

på finska och innehållande en Passio Christi, som icke är identisk

med den Kristi pinos historia, vilken Agricola utgav av trycket

1549. Bland Uppsalas laghandskrifter finnes även en, B 28,

som innehåller den finska mässan i en redaktion, delvis av-

vikande från den 1549 tryckta.- Vid en konfrontering av den

nyfunna finska handskriften med den i Cod. B 28 tycktes det

som om dessa i avseende på stilen hade föga med varandra att

skaffa, och B 28 lades därför för ögonblicket åt sidan såsom stå-

ende utanför det hela. Undersökningen av de Kungl. Biblioteket

tillhöriga handskrifterna gav tills \'idare endast det resultat,

att en hel del anteckningar i Cod. f. d. Kalmar av Magnus Eriks-

sons landslag visade sig vara skrivna av Ture Bielke, Hogen-

skilds broder, och att handskriften alltså varit i denna släkts

ägo, men de övriga anteckningarna, framför allt det inskrivna

brevet från Gustaf Vasa 155 1, syntes icke härröra från den hand,

som avskrivit Olaus Petri krönika i Åbo 1552. Beträffande de

finska manuskripten och deras författare, hade man emellertid

icke mycket att välja på, enär vid tiden omkring 1550 icke många
finska författare äro kända utom Michael Agricola, som ju även

stod i nära relation till Bielkesläkten. Tanken att denne skri-

vit de ur pärmarne uttagna bladen låg alltså ganska nära till

hands, varför de i Riksarkivet bevarade originalbreven från

honom^ upplånades för stiljämförelser. Dessa fem brev äro

^ Ett lägg på sex blad i varje pärm, tillsamman alltså 24 sidor.

- Den finska handskriften i Cod. Ups. B 28 är använd av Wiklund och Setäi.ä

i Monumenta lingvcs fenniccB, i, 1893. Även den andra i denna publikation utnytt-

jade handskriften (kallad B), som tillhör Helsingfors UB, synes att döma av facsimi-

lerna (sid. So o. 149) vara skriven av Agricola. Stilarna i detta manuskript förete

synnerligen stora likheter t. ex. med Agricolas bref till Nils Pedersson Bielke 1547

och med stilen i Cod. Ups. B 28, ävensom med det nyfunna fragmentet.

' Avtryckta i Arwidsson's Handlingar till upplysning i Finlands häfder, 6

passim.
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skrivna på olika tider och på olika språk, på latin och svenska

1537—38 till Gustaf I, på latin 1544 till Georg Norrmann, på

svenska 1547 till Nils Pedersson, Hogenskild Bielkes fader, och

1551 till boktrj-ckaren Amund Lauritzson i Stockholm. Även

dessa brev företedde ganska stora olikheter i stilen, framför

allt i fråga om utanskrifterna, men alla äro dock bevisligen ori-

ginal. Vid en jämförelse mellan de olika stilarna i Agricolas brev

och de föreliggande handskrifterna kommo så småningom rätt

överraskande resultat i dagen. Ett brev företedde likheter med
vissa partier i en handskrift, ett annat med vissa partier i en

annan handskrift och till slut kunde man med tämlig säkerhet

fastställa, i) att de bägge finska handskrifterna, det nyfunna

fragmentet och mässhandskriften i Cod. Ups. B 28 härrörde

från samma hand, och att bägge voro skrivna av Michael Agri-

cola, 2) att hela avskriften av Olaus Petri krönika 1552 med den

på pärmen präntade tillägnan till fru Anna Hogenskild sanno-

likt härrör från Agricolas hand och 3) att de av skenbart olika

händer skrivna uppteckningarna i Cod. f. d. Kalmar av Lands-

lagen likaledes hava honom till upphovsman. Hur är nu detta

möjligt?

En iakttagelse, som man ofta har anledning att göra under

sysslandet med handskrifter eller arkivalier, är ju att en persons

stil på olika tider i vederbörandes liv är högst varierande, bero-

ende dels på dess allmänna utveckling från jmgre till senare år,

dels på det språk han använt vid olika tillfällen, dels även på den

större eller mindre omsorg som nedlagts på arbetet, växlande

snabbhet vid skrivandet, spetsigare eller grövre penna o. s. v.

För ett mera ytligt betraktande spelar ju även den olika färgen

på bläcket eller papperet en roll vid bedömandet. Alla dessa

faktorer föreligga i fråga om de här avsedda skriftproven. Redan

i breven har Agricolas stil, som vi nämnt, en mycket växlande

karaktär, beroende dels på tiden när de äro skrivna, dels på det

använda språket, latin och svenska. Vid jämförelse med de

funna handskrifterna framträda dessa skiljaktigheter ännu mera,

särskilt gäller detta de finska manuskripten. Agricola har i

dessa använt en mycket bredare penna, stilen får nästan karaktär
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av präntskrift, liknande den han använt i böcker eller hand-

skrifter som \'arit i hans ägo/ Därtill kommer att vissa bok-

stavskombinationer eller bokstavskomplex, som saknas i finska

språket men finnas i s^'enskan och omvänt, åt denna finska skrift

ge ett mot den svenska avvikande utseende.^ Även de olika

bokstavstyperna variera i hög grad. Sålunda använder han ibland

på samma sida två vitt skilda r-typer, och för majusklerna två

olika A och B\ hans /; är ett annat 1547 än 1551 o. s. v. Men
trots dessa olikheter be^arar stilen hela vägen vissa karakteris-

tiska särdrag, så att ett parti i ett skriftprov företer stora likheter

med ett parti i ett annat, så t. ex. en i Cod. f. d. Kalmar inskriven

bondepraktika, där både stilen och bläcket visa avgörande lik-

heter med hela avskriften av Olaus Petri Krönika; en liten upp-

räkning med finska ord i samma laghandskrift överensstämmer

med ett parti i det nyfunna handskriftsfragmentet; de i detta

inströdda latinska meningarna äro lika med utanskriften på det

latinska brevet till Gustaf Vasa 1537, de med annan färg prän-

tade rubrikerna i Krönikan \åsa stora likheter med dylika i

Mässhandskriften i Cod. Ups. B 28 o. s. v. Ett slags präntstil

använder han utom i rubriker och ägareanteckningar i böcker

och handskrifter nästan genomgående i det nyfunna fragmentet

och delvis i Mässhandskriften. Hans ungdomsstil i brev däremot

är en kultiverad renässansstil, som särskilt framträder i hans

skrivelser till Gustaf I 1537—38; hans vanliga, senare brevstil

\'erkar även den ganska driven, men är dock skriven med en

bredare penna och bildar övergången till hans kraftiga pränt-

stil i de på finska skrivna manuskripten. En verklig provkarta

på stilblandningar finna vi i hans vid olika tillfällen gjorda an-

teckningar i Cod. f. d. Kalmar av Landslagen, från det nämnda
brevet av Gustaf Vasa 1551, vars stil är fullkomligt identisk med

* Så t. ex. i Cod. Holm. 47 av Stadslagen (nr 266 i Tidö bibliotek).

' Samma iakttagelse kan man göra om man har tvänne parallella sidor tryckta

den ena med svensk, den andra med latinsk text och till bägge sidorna samma stil-

sort är använd. Man häpnar, när man ser, huru helt olika intryck de bägge sidorna

göra, hur orolig den svenska sidan med sina ä, ä, och ö står mot den lugna, fasta

latinska texten.

' Man jämföra i fråga härom t. ex. dedikationen till fru Anna Hogenskild i

Olaus Petri Krönika.

I
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den i brevet 1547 till Nils Bielke, ned till de anteckningar av varje-

handa slag, vilka finnas här och var i samma volym och ofta vid

ett hastigt påseende äro så olika vad vi skulle vilja kalla hans

genomsnittsstil, att endast en noggrann jämförelse med stilarna

i de andra handskrifterna \'isar hur saken enligt min mening för-

håller sig.

Fullt avgörande bevis för riktigheten av mitt påstående,

att det är Agricolas hand, vi möta i de två finska manuskripten

ävensom i uppteckningarna i Cod. f. d. Kalmar av Landslagen

samt i avskriften av Olaus Petri Krönika, torde dock icke vara

möjligt att lämna med blott stilen som bevismedel. Däremot

torde väl en ingående språklig undersökning av de finska tex-

terna bejaka eller förneka frågan om Agricolas författarskaj)

till dessa.

Codex f. ti. Kalmar av Magnus Erikssons landslag har redan

tidigare betraktats som en intressant och viktig handskrift. Den

är en prydligt skriven pergamentscodex i liten folio eller stor oktav

från 1400-talets mitt, förmodligen gjord i Uppland.' Första

initialen på varje sida är utstyrd med handteckningar av icke

ringa konstvärde, oftast föreställande människoansikten ibland

jämte illustrationer till kända medeltida djurfabler eller dylikt.^

Den egentliga lagtexten innehåller Upplandslagens kyrkobalk

jämte några flockar av konungabalken samt Magnus Erikssons

landslag. På frampärmens insida samt på flera pappersblad

före och efter lagtexten finnes en myckenhet uppteckningar,

skrivna med tre, skenbart flera 1500-talsstilar.^ På pärmens

insida finnes ett längre citat ur Johannes Magnus' Historia metro-

politanae ecclesise Upsaliensis, därefter två blad skrivna av

Agricola; härpå följer konung Birgers stadfästelse av Upplands-

lagen 1296 samt Magnus Erikssons stadfästelse av Södermanna-

* Man har av språkliga skäl gissat på Roslagen (Beckman, Handskrifter som

sammanträffat: i NTBB, 191 7, s. 82). Handskriften är utförligt beskriven i densam-

mes Studier i outgivna fornsvenska handskrifter, 1917, s. 106— iii.

* Flera av dessa teckningar avbildade i ScHtxK o. Warburg, Svensk littera-

turhistoria-, I, s. 252 f. ; H. HiLDEBRAND i Antikvar. tidskr., 3, s. 164— 172 (med

utförlig beskrivning); Dens:s Sveriges medeltid, i, passim; Stenbock i Fataburen,

1915, s. 102 ff.

' ScHLYTER anser, att dessa härstamma från 1600-talet, vilket är uteslutet.
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lagen 1327 m. m., allt jämte citatet ur Johannes Magnus skrivet

av Ture Bielke, Hogenskilds broder, vars hand vi även återfinna

i några avskrifter i slutet a\- volymen, Magnus Ladulås' stadga

mot våldgästning, avskrivna »vtaf en gammel Lagbook Anno
etc. 1580» m. m.^ Agricolas bidrag äro i början av boken dels

några lagutdrag, i slutet dels det förut nämnda brevet från Gustaf I

till Österbottens allmoge, dat. Upsala den 6 juni 1551, dels en

arvstavla, uppräkning av råmärken mellan Satakunda och Åbo
stift, ett slags bondepraktika m. m.

Om handskriftens vidare öden, sedan den från Michael Agri-

colas ägo övergått i Bielkesläktens, synes icke mycket vara känt,

förrän den 1827 av hovpredikanten J. C. Lindbäck skänktes

till Kalmar gymnasiebibliotek^ där den stannade, tills den år

1884 i utbyte mot nya böcker överlämnades till Kungl. Biblio-

teket.

Cod. Ups. B 28 är en på 1700-talet i ett tarvligt band om-

bunden kvarthandskrift på pergament från mitten av 1400-

talet, vilken med Cronstedtska biblioteket kommit till Uppsala.^

Huruvida den tidigare haft något med Bielkesläkten att skaffa

är ovisst; alla proveniensanteckningar o. d. som kunna hava

funnits i det äldre bandet hava försvunnit, då greve Jacob
Cronstedt gav handskriften dess nuvarande enkla omhölje.

Volymen innehåller på de första tio bladen L^pplandslagens kyrko-

balk, varpå följer Magnus Erikssons landslag. Handskriften är

här och där stympad; så äro i mitten flera pergamentsblad ut-

skurna. Efter lagtexten äro insatta en del pappersblad, inne-

hållande först en avhandling om byggnadsskyldighet, vilken före-

faller vara skriven i slutet på 1600-talet. Härefter följer ett par

tomma blad, varpå Agricolas handskrift till kyrkohandboken

' Att det är Ture Bielke som gjort dessa uppteckningar visar stilen, som noga

överensstämmer med hans originalbrev i RA och andra hans papper därstädes, t. ex.

ett egenhändigt utkast till försvarelseskrift 1598 i Vol. 206 i Skoklostersamlingen.

Däremot företer stilen mindre likhet med dem av hans brev, som finnas i UB.
^ På första pergamentsbladet finnes bibliotekets exlibris i svartstämpel, en la-

gerkrans kring bokstäverna BGC [= BibLiotheca Gymnasii Calmariensis] i skrivstil.

' ScHLYTER antar att bandet härstammar från 1600-talet, vilket givetvis är

oriktigt. Det är ett av de typiska Cronstedtska banden, och volymen är säkert

ombunden under greve Jacob Cronstedt's tid.

16 — 21341.
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tar sin början. Att Agricola själv ägt även laghandskriften, synes

framgå dära\' att en uppteckning nedtill på sista lagtextsidan

enligt vad det förefaller är skriven av honom.

^

Den i Åbo för fru Anna Hogenskild gjorda avskriften av

Olaus Petri Krönika är en prydlig pappershandskrift i folio,

bunden i samtida SA'art skinnband med träpärmar, blindpress-

ningar och mässingsknäppen, allt säkert utfört i Abo 1552 ome-

delbart sedan avskriften fullbordats och innan den till fru Anna
ställda dedikationen inskrivits. Stilen i denna avskrift är den-

samma som i den bondepraktika som inskrivits i Cod. f. d. Kalmar

av Landslagen, liksom härtill samma svarta bläck använts. Att

Agricola själv tagit sig tid att utföra detta stora arbete kan synas

märkvärdigt, men då Olaus Petri Krönika under Gustaf Vasas

tid var en förbjuden bok, kunde den icke släppas i vilka händer

som helst.- Därtill kommer att Agricola vid denna tid avslutat

sin egentliga författarverksamhet — man känner intet arbete

utgivet av honom efter 1352 — - hans översättningsarbete är nu

fullbordat och han kan därför ha fått bättre tid att ägna sig åt

mindre maktpåliggande litterär verksamhet.^ Då Ödberg i

' Ar det samme avskrivare som gjort bäde denna och Cod. f. d. Kalmar av

Landslagen? Stilarne förefalla mycket lika varandra, men min kännedom om
1400-talets handstilar är icke tillräcklig för att sätta mig i stånd att bestämt besvara

frågan om de härröra från samme avskrivare. Skulle så vara fallet, äro de kanske

bägge skrivna i Finland.— Att Agricola även varit en juridiskt bildad man med god

kännedom om våra äldre lagar framgår bl. a. därav att han 1549 gjort en översätt-

ning från plattyskan till svenska av Visby sjörätt, vilken översättning förefanns i

.\bo intill branden 1827. (C.\rpelax, Finsk biografisk handbok, i, s. 27; se även

Elmgrex's biografi över Agricola i Finlands minnesvärde män, i, s. 323.) Han har

vidare innehaft det tidigare nämnda exemplaret av Stadslagen i KB (nr 47, i Tidö

bibliotek nr 266), vilket han enligt egen anteckning 1540 förvärvat av en finsk köp-

man Michael Paliaspä och som på första bladet har flera av .\gricola gjorda upp-

teckningar.

- Jfr Sjödin, Tillkomsten av Olaus Petri krönika (i Hist. tidskr., 1921, s. 65.)

Förf. påpekar att endast ett fåtal exemplar av den yngre krönikeversionen äro

kända från tiden före Olaus Petri död.

' Att avskriften icke är gjord av en rikssvensk framgår redan av språket, som
visar tydliga finländska dialektdrag. (Sahlgren i inledningen till Olaus Petri Krö-

nika; Olavus Petri Skrifter, 4, s. viix».) — Rörande denna handskrift har det satts

ifråga, om icke den eljes okände Laurentius Agricol.\ kunde vara avskrivaren.

Även dennes stil i brevet till Nils Pedersson 1549 visar stora likheter med Michael

Agricolas, t. o. m. i långt gående detaljer, vissa diakritiska tecken o. d. Jag tror

dock icke att det är hans hand vi påträffa i Itrönikan, ty Laurentius Agricolas stil
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sitt arbete om Hogenskild Bielke uttalar den förmodan, att Agri-

cola för sina tryckningskostnader på de finska böckerna åt-

njutit understöd av Nils Pedersson, fru Annas avlidne make,

kunde man tänka sig att han som ett uttryck av tacksamhet

för denna ekonomiska hjälp företagit sig att för fru Anna avskriva

krönikan. Arbetet är påbörjat någon gång under loppet av

1551' och avslutat den i juli 1552, då Agricola till fru Anna
överlämnar volymen med en ståtlig i rött med prydlig och kraftig

präntstil skriven dedikation, vars ordalag låta ana, att den icke

är gjord av en vanlig skrivare utan av en person, som stod den

högättade frun och hennes släkt nära.-

Om denna handskrift efter fru Anna Hogenskilds död (1591)

ärvts av äldste sonen Hogenskild Bielke eller någon av de andra

barnen, torde vara omöjligt att konstatera. Den ende av brö-

derna, som lämnat någon skriftlig uppteckning efter sig i volymen,

är emellertid Ture Bielke, vars hand vi återfinna i ett par smärre

anteckningar på bakpärmens insida.

Utom de många i det föregående beskrivna laghandskrifter,

vilka funnits i Hogenskild Bielkes bibliotek, har han ägt en del

tryckt juridisk litteratur, dock icke något överväldigande antal

är mindre driven, och om man vågar använda detta uttryck, mera knottrig än Mi-

chael Agricolas vanliga samt avskriftsstilen i Olaus Petri Krönika. Skulle det emel-

lertid kunna visas, att Laurentius Agricola gjort avskriften av krönikan, vilket i

och för sig vore ganska förklarligt, så torde hans hand även förekomma i Cod. f. d.

Kalmar av Landslagen, ty den här införda bondepraktikan är som nämnt skriven

med en stil som i hög grad liknar den i krönikan. Hurusomhelst torde vara skäl

att undersöka, i vilket förhållande denne Laurentius Agricola stått till Michael Agri-

cola. Kan det möjligen vara en halvbror till honom? Att de icke haft samma fader,

visa initialerna i hans signet LBA [= Laurentius Benedicti{?) Agricola], då däremot

Michael Agricola kallar sig Michael Olavi.

' Avskrivaren har under Olaus Petri förespråk tillskrivit: »En Svensk Crönicka.

Anno 1551». — Jfr dock Sjödin i Hist. tidskr. 1921, s. 59.
^ »Thenne Boock hörer Frw Anna till,

Om nogher ther om frågha will:

Clemitzdotter till Acheröö,

From oc karsk som en deglig möö.

Huilken som thena Boock bortstiell,

Fari han illa til Liff oc Siell.

Scriffuitt oc giordh i Abo stadh,

Gud warj Oss allom mild oc gladh.

Anno 1552 Julij i.»
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volymer. Av den romerska rättens huvudverk, Codex Justini-

ani, har han haft en latinsk edition, tryckt i Venedig 1563. och

en tysk översättning, Ingolstadt 1566, därjämte några tyska

processrättsUga och kamerala verk m. m/ Att han även ägt

de danska tryckta lagböckerna, framgår av ett hans brev till

dottern Ebba under fängelsetiden, vari han ber henne över-

skicka hans danska lagböcker, däribland Sjaellandske Lov.-

Bland böckerna i Uppsala finnas några med namnet Svante
Bielke, vilka troligen tillhört Hogenskilds äldste son, som seder-

mera flydde till Polen. Eljes kunde man antaga att någon av dessa

volymer tillhört en av dennes kusiner med samma namn, söner

den ene till Ture Nilsson, Hogenskilds broder, den andre till Ture

Pedersson, hans farbroder. Namnet Svante, som eljes är rätt

ovanligt i våra adelssläkter och huvudsakligen knutet till den

gren av Natt och Dag-släkten, som upptog Sturenamnet, bars

även av en son till Gustaf Baner. Alla fyra voro kusiner och alla

uppkallade efter sin avlidne morfar, den 1567 mördade Svante

Sture. De böcker, som bära Svante Bielkes namn och säkert

med faderns bibliotek kommit till Uppsala, äro Joseph de Acosta,

Historia natural y moral de las Indias, tryckt i Barcelona 1591',

Cicero, Opera, fem volymer, tryckta i Frankfurt i59o\ och For-

tunatus Crellius, Isagoge logica, Neustadt 1598, som han erhållit

av fadern.^

' Bland dylika juridiska arbeten kunna förtjäna att nämnas Heinrich Knaust,

Ob ein Richter ausz beschricbcn rechten Urteil sprechen, öder aber seines Gutdunc-

kens in Sachen verfahren vnd erkennen soll, Ltibeck 1553 (i 49: 599), Joach. Greg.

v. Prietzen, Ein sehr niitzlicher Traktat vom Ampte vnd Eigenschafft der Richter

vnd Obrigkeiten, Frankfurt 1593, Bernhard Heydern, Spiegel des Notariatsampt,

Frankf. 1586, Kihan König, Practica vnd Process der Gerichtsleuffe, nach dem
Brauch sechsischer Landart, Leipzig 1572, Noe Meurer, Cammergericlits Ordning vnd
Process, Frankfurt 1567, Damhovder & Cavalcano, Patrocinium pupillorum et

viduarum, sive de tutore, curatore etc, Frankfurt 1586, Joh. Oldendorp, Actionum

forensium progymnasmata, Lyon 1577.
^ Riksdagsacta 1605. Cit. av Ödberg, anf. arb.

' Med inskriften »Schuanto Bielke Patavij A:o 93». — I Lund finnas två böc-

ker som tillhört en Svante Bielke, den ena inköpt i Venedig 1592. (Walde, Om bok-

anteckningar som källor; i NTBB, 1918, s. 79.)

' Ha anteckningen »Swanto Bielcke Juni: Anno etc. 94», tydligen skriven med
faderns stil.

* »Hogenschildt Bielcke f:e giffuit sin kere Szån Swanto Bielcke in Augusto Anno
etc. 1598.»
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Den ojämförligt största delen av Bielkes bokinköp faller under

tiden efter 1570, framför allt de två sista decennierna av århund-

radet. Skall man döma efter de i Uppsala bevarade böckerna. ur

hans bibliotek har accessionen icke flutit jämt år från år, utan

så att vissa år stora mängder böcker införskrivits och bundits,

medan långa perioder sakna accession. Huruvida detta över-

ensstämmer med de faktiska förhållandena eller ej torde emel-

lertid vara svårt att avgöra. Det är ju långt ifrån alltid som
årtalet för förvärvet är angivet, vare sig av ägaren själv eller av

bokbindaren, som stämplat detsamma på pärmarna. Emeller-

tid framgår som alldeles klart att åren 1584, 1591 och 1598 varit

särskilt givande för biblioteket, i det vi från vartdera av dessa

år ha en mängd enhetligt bundna och daterade verk, de för 1584

och 1591 i de vanliga vita, någon gång bruna blindpressade

kalvskinnsbanden, de för 1598 i den nya och moderna band-

typen, vita, röda eller gröna pergamentomslag eller halvmjuka

pergamentsband. Dylika förekomma i biblioteket sporadiskt

långt tidigare, men full fart tar detta nya mod som sagt först

med den sista stora accessionen till Bielkes bibliotek. Ty med
åren 1598—99 är i stort sett bibliotekets tillväxt avslutad. Då
Hogenskild Bielke sedermera hölls fången och berövades en stor

del av sina tidigare rika inkomster, har han sannolikt icke haft

tillfälle att göra några vidlyftigare nyköp, ehuruväl, som vi sett,

hans intresse för böckerna var oförsvagat ända fram till hans

död och icke så få nyutkomna tryckta skrifter funnit vägen

till hans fängelse. Av dessa äro tyvärr inga bevarade bland

de böcker ur hans samlingar, som av mig återfunnits.

Vilka kännemärken har man nu på Hogenskild Bielkes böcker

eller hur återfinner man dem bland massan av annan äldre lit-

teratur i Uppsala universitetsbiblioteks rika samlingar? I många,

troligen flertalet fall har ägaren med egen hand inskrivit sitt

namn på pärmens insida, någon gång i de äldsta böckerna eller

handskrifterna på titelbladet eller första textbladet. Ofta

angiver han även året, då boken köpts eller inbundits. Vanligen

kommer härtill även att hans initialer äro av bokbindaren stamp-
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lade på pärmen.^ Förekomma dessa initialer ensamma, utan

tillskrivet namn, kan man dock icke alltid vara säker på att

boken tillhört Bielke, ty dylika initialer kunna ju syfta på helt

annan person.- Däremot äro i sådant fall banden jämte en för

hans bibliotek egendomlig titelanordning karakteristiska känne-

märken. Då genom boktryckarkonsten bokfloden steg och bib-

liotekens omfång i samband därmed alltmera ökades, var det

för utrymmets skull icke längre möjligt att lägga böckerna i

högar på varandra, som tidigare skett, utan man måste rada

upp dem sida vid sida i hyllor. Dock var placeringen ännu ej

den i modern tid vanliga, utan böckerna stodo med ryggarna inåt

och snittet utåtvänt.'' För att då få bokens titel att framträda

hade man att välja på olika möjligheter, antingen att med stämp-

lar pressa in den i snittet, såsom stundom är fallet t. ex. bland

folianterna i Wiirzburgbiblioteket, eller att skriva eller texta

dem för hand, också i själva snittytan. Ett tredje sätt, som

praktiserades av Bielke, men som jag icke sett i något annat

bibliotek, ehuruväl det antagligen även använts av andra, var

att skri\a titeln på en pappersrertisa, vars ena ända fastklistrades

på pärmens insida, varpå själva remsan med titeln lades över

snittet och den andra ändan stacks in mellan första resp. sista

bladen i boken. I många fall äro i de Bielkeska böckerna dessa

titelremsor bevarade, i andra ser man blott fragment av dem,

men i alla händelser äro de jämte banden kriterier på bokens

ursprung, där Bielkes namn eller initialer saknas.

' H + H + B [= Herr Hogenskild Bielke].

- En person som haft samma initialer och bevisligen innehaft med dem stämp-

lade böcker eller handskrifter är Hogenskild Bielkes samtida, stadsskrivaren i Stock-

holm H.\xs H.^NSSON BiELFELT, som även han blev fängslad såsom anhängare av

Sigismund och sedermera står uppräknad i Slaktarebänken bland de svenska lands-

flyktingarna i Polen. Åtminstone i ett fall kan bestämt påvisas, att en volym stämp-

lad med initialerna HHB tillhört honom, nämligen en pergamenthandskrift av

Magnus Erikssons landslag i KB. (Se härom Walde, Om bokanieckningar som källor;

i NTBB, 1918, s. 8g f.)

^ Först omkring år 1600 tycks den ännu övliga formen för böckernas placering

med ryggarna utåt ha börjat genomföras. Dock ser man stundom i avbildningar av

1600-talsbibliotek böckerna placerade efter det gamla sättet med snittytan utåt,

så t. ex. i ett mycket bekant stick, föreställande en interiör från universitetsbiblio-

teket i Leiden 1610, (Reproducerat i Molhuysen, Geschiedenis der Universiteitsbiblio-

theek te Leiden, s. 14.)
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Flertalet av böckerna i Hogenskild Bielkes bibliotek kan efter

banden inrangeras i vissa stora grupper, där inom resp. grupp

alla band ha hela eller en del av dekorationen gemensam och

där m^an alltså kan konstatera, att samma stämplar använts

och att vederbörande grupp säkerligen iitgått från sam.ma verk-

stad. Av de icke daterade banden äro särskilt att märka de

som tillhöra de sändningar Bielke mottagit från bokbindarne

Jochum och Caspar Roper samt Thomas Scheppe, vilka

böcker äro upptagna på den senares räkning av 1578. Av dessa

böcker, delvis specificerade, delvis som förut nämnts upptagna i

klump, har jag återfunnit några med Bielkes namnteckning för-

sedda. Alla dessa bilda en bandgrupp med sina bestämda stämp-

lar. Samma stämplar finnas, alla eller flera, på en stor del

andra böcker ur Bielkes bibliotek, men liksom de förra utan

accessionsåret angivet. De äro emellertid alla tryckta före 1580

(flertalet 1565—75) och kunna hava ingått bland de på räkningen

1578 upptagna, icke specificerade böckerna. Dock är det troligt

att Bielke flera gånger gjort affärer med dessa bokbindare, fastän

tillfälligt^•is blott en räkning bevarats. Även andra av de i

Stockholm verksamma tyska bokförarne och bokbindarne ha

säkert kunnat räkna Bielke, Sveriges den tiden väl störste bok-

samlare, bland sina kunder, både de, vilka längre eller kortare

tid haft sina verkstäder i Stockholm, och de som blott tillfälligt-

vis uppehållit sig i Sverige för att avyttra sina alster, vilka som

vi sett icke alltid \'arit uteslutande litterära. Vid sekelskiftet

hörde den då i Stockholm bosatte Herman Sulke till hans

bokleverantörer, och denne har troligen bundit det mesta som

under i5go-talet inkommit i Bielkes bibliotek. Särskilt torde

flertalet av de utan eller med sparsam dekorering försedda halv-

mjuka pergamentbanden härstamma från dennes verkstad. Att

några av dessa band i alla händelser torde vara gjorda i Sverige,

framgår därav att jag i dem funnit blad av något makulerat

exemplar av Uppsalamissalet 1513. Sådana band, halvmjuka

pergamentband med en enkel dekorering, bestående av en smal

bård i guld med rankmotiv, som även upprepas på ryggarne\

' Se fig. 7 a. — Denna stämpel förekommer på ännu ett Bielkeband (Obr.
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jämte tvänne ovala mittstämplar, på främre pärmen med en

lilja, på den bakre stiliserade växtmotiv jämte en geometrisk

figur, förekomma dels på Cod. Ups. B 71 av Magnus Erikssons

landslag, bunden 1594, och på två volymer, innehållande Johan-

nes Oldendorpii Actionum forensium progymnasmata, bundna

1595.' I handskriftsbandet sitta flera halvt förmultnade blad ur

Missale Upsalense 1513; troligen ha dylika funnits även i de två

volymerna av Oldendorps verk, t}' dessa hava tydligen för icke

länge sedan varit söndertagna och innanmätet i pärmarna är

nu borttaget, men utan anteckning om innehållet.

De band, som återfunnits bland Hogcnskild Bielkes böcker

i Uppsala och äro upptagna på Jochum Ropers och Thomas

Scheppes räkning 1578, ha i allmänhet mittstämplar med bilder

ur Jesu liv eller ^'äl utförda avbildningar av Fortuna med hjulet,

sistnämnda stämpel graverad 1570. De två varierande stämplarne

ur Jesu hv föreställa, den ena korsfästelsen med inskrift ecce

AGNVS DEl etc, den andra Kristus trampande på vilddjuret med
inskriften mors vbi tvvs acvlevs vbi Victoria tva inferne.^

Qq 292) och på en 1594 bunden handskrift av Olaus Petri Krönika (Cod. Ups.

E 45), som därjämte har flera andra av Herman Sulke använda stämplar, vilka

återfinnas på de för Hogenskild Bielke omkr. 1594 bundna böckerna. Cod. E 45
har ej tillhört Bielkes bibliotek. — Qq 292, som är bunden av Herman Sulke

1591, har samma tvänne mittstämplar, som senare använts av hans efterträdare

Henrik Diener på 1620-talet. (Hedberg, ant. arb., fig. 83, 84 o. 86.)

' Ett annat dylikt band, med samma mittstämplar, förekommer i Cod. Ups.

E 235, en avskrift av Peder Swarts Krönika. Denna är dock bunden, ej i pergament,

men i rödbrunt fårskinn och har icke tillhört Bielkes samling. Även denna volym

har i bakre pärmen delar av ett blad ur Uppsalamissalet 1513.
* Denna stämpel är graverad av en förmodligen tysk mästare är 1570, från

vilket år som nämnts även Fortunastämpeln härstammar. Stämpeln med kors-

fästelsemotivet är däremot ej daterad. Den första och sista av dessa tre stämplar

är försedd med bokstäverna J R, den andra med M K. Dylika signa har man väl

snarast tänkt skola beteckna gravörens initialer, men i detta fall är det troligen

bokbindarens, som låtit insätta dem i de för hans räkning graverade stämplarne.

I varje fall gäller detta de med bokstäverna J R försedda stämplarna, där initialerna

säkert avse att betyda bokbindarens namn, Jochum Roper. Vi ha Stockholmsband

från ungefär samma tid, förfärdigade av Paul Knobloch, vars initialer förekomma

på en del av honom använda stämplar. (Se G. Rudbeck, Några band af Nils

Bokbindare, i NTBB, 1915, s. 272, och Hedberg, anf. arb., s. 143 f.) Som vi senare

skola se, har även Hans Diisterbach eller Hans Buchbinder använt stämplar med
ett monogram HB, som torde avse hans namn, liksom också under i5go-talet

Herman Sulke i Stockholm använder sig av plattstämplar, vari bokstäverna HS
äro ingraverade.
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Även de för dekoreringen använda småstämplarna med blad el-

ler blomstermotiv, ävenså nillstämplarna med medaljonger av

lärda män, omgivna av rosengirlander, framställningar iir den

heliga historien eller andra medaljonger med porträtt av refor-

matorerna, äro gemensamma för dessa band, varvid två eller

flera av varje slag uppträda på samma band. De ha tydligen alla

utgått från sam.ma verkstad, vilket även framgår dära\- att vissa

större verk i flera vol5^mer hava alla de nämnda mittstämplarna,

varierande två och två för olika band inom samma verk. Till

denna stora serie böcker sluta sig ytterligare några som sakna

de stora figurala plattstämplarna, men som ha antingen en del

av småstämplarna eller några av ruUstämplarna gemensamma
med de i det föregående nämmda banden, och torde därför även

dessa ha förfärdigats av en och samma bokbindare eller samma
firma.'

Troligen äro alla nu nämnda band, vari såsom \-iktigaste del

ingår Hogenskild Bielkes stora samling kyrkofäder, tillsamman

ett trettiotal volymer, ett stort kyrkohistoriskt verk om nio

vohnner, översättningen av Amadis de Gaule i sju volymer samt

flera andra teologiska och historiska verk, inköpta under 1570-

talet och säkerligen alla bundna av Jochum Roper. De flesta

hithörande arbeten äro jämväl tryckta c. 1560— 77, huvudsak-

ligen omkring 1570. Jag har blott påträffat ett enda senare tryckt

arbete med samma stämplar, David Chvtraei Auslegung der

Offenbarung Johannis, \\'ittenberg 15S4, förvärvat av Bielke

1585. Detta visar väl att firmans verksamhet fortsatts även

efter Jochum. Ropers död, sannolikt av Thomas Scheppe^
och att den fortfarande fått räkna Bielke till sin kundkrets.

Till denna bandgrupp hör troligen det i Rudbeck's 'Svenska

' För detalj avbildningar från de Roperska banden se fig. i— 2. — .\lla i denna

undersökning reproducerade avbildningar av stämplar å Hogenskild Bielke-band

äro blyerts- eller anilinpennekalkeringar i originalens storlek.

- Troligen äro ett par band ur Bielkes bibliotek, vilka icke ha de vanliga

Roperska stämplarne, bundna av Scheppe. Detta gäller det förut nämnda en-

cyklopediska verket av Joh. Huldreich Ragor i två volymer, där den till ban-

dens dekorering använda rullstämpeln med medaljonger av lärda män även har

en medaljong med bokstäverna TS över en sköld med samma bokstäver i mo-

nogram.
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bokband' avbildade vita kalvskinnsband, som bär svenska riks-

vapnet med de krönta bokstäverna IR i guld på pärmen och

som tillhört Hogenskild Bielke.^ Huruvida boken, David Chytraei

Historia der augspurgischen Confession, Rostock 1577, varit

i Johans III:s ägo anser jag i motsats till Rudbeck som mycket

osäkert. Jag antar nämligen, att stämpeln i detta fall icke är

ett pärmexlibris utan att den liksom så många andra dylika blott

är en bokbindarstämpel."

Ett stort bokinköp synes Bielke hava gjort år 1584 eller då

åtminstone låtit inbinda ett betydande antal böcker. Till den

allmänna typen skilja sig dessa icke nämnvärt från de i det före-

gående beskrivna. Det är samma, på det hela underbart väl

bevarade vita kalvskinnsband. Dock förekomma bland dessa

1584 bundna böcker ej så få i brunt skinn, \ilket icke tycks ha

varit fallet med de av Jochum Roper bundna. De stämplar

som använts på de band, jag nu går att beskriva, äro dock,

frånsett de på nästan alla nordtyska band från det senare 1500-

talet använda plym- eller palmettmönstren, helt olika de i det

föregående omtalade och ha tydligen utgått från en annan verk-

stad. Jag tror mig ock \ara tämligen viss på vilken mästare

som bundit dem. Flera av dessa band ha rullstämplar med
sköldar, föreställande Sachsens vapen, andra därjämte rullstämp-

lar med en medaljong, innehållande monogrammet HB. Foh-

anterna ha nästan alla samma två synnerligen väl utförda figurala

mittstämplar, föreställande, den ena Mucius Sccevola hållande

sin högra arm i elden och med inskriften mvtivs ein edler re-

MER, den andra Marcus Valerius i kamp med gallern och med
inskriften marcvs valerivs e. remer. Dessutom förekomma

ytterligare några rullstämplar, uppträdande en eller flera till-

samman och gemensamma för dessa band.'' Det sachsiska vapnet

och monogrammet HB för genast tanken på den i Stockholm

åtminstone från år 156g verksamme Hans Diisterbach, bördig

' JoH. Rudbeck, Svenska bokband, i, s. 14, fig. 7.

- Jfr även Sjögren i Svensk exlibris-tidskrift i, 191 1, s. 42 ff,, o. G. Rudbeck,
Ännu ett par batid med riksvapnet och IR (ibd. 2, 1912, s. 23 f.).

' Detalj avbildningar från banden se fig. 3—4.

M
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från Wittenberg, vilken under 1570—80-talen synes ha varit en

av de mest framstående bokbindarne i Sverige.' Han tyc-

kes hava dött omkring 1586. Bland de av Hedberg i hans

förträffliga arbete 'Bokbindare-bokförare i Sverige 1500—1630'

avbildade stämplarna å band, utgångna från mäster Hans' verk-

stad, märkes dels en med Sachsens vapen, ehuru ej samma som

de två typer därav jag funnit å Hogenskild Bielkes böcker,

dels den nämnda stämpeln med monogrammet HB. Vad detta

senare har att betyda, är ej fullt klart, men kan mycket väl,

som Gustaf Rudbeck i sin undersökning över Mäster Nils-

banden förmodar, betyda Hans Buchbinder, som Hans Diister-

bach även synes ha kallats.- Rullstämpeln med monogrammet

HB förekommer även på enstaka Bielke-band från åren 1590

och 1593, liksom vi från år 1594 finner en stämpel med sachsiska

vapen. Förmodligen äro dessa band utförda av den hos mäster

Hans utbildade Michel Han, som efter hans död troligen fort-

satte rörelsen och övertog Diisterbachs stämplar och annan ma-

terial.' En annan bandscrie på omkring tio nummer, möjligen

härstammande från år 1585, vilket år Hogenskild inskrivit i

en av volymerna, har mittstämplar med avbildningar av Justitia

och Lucretia, tvänne omtyckta motiv av 1500-talets stämpel-

gravörer. Dessa mittstämplar saknas på ett par av banden,

vilka då i stället hava flera ruUstämplar gemensamma med de

andra, och de hava säkerligen alla utgått från samma verkstad.

Jag har dock ingen mening om vilken mästare som förfärdigat

dem, om det är någon i Sverige bosatt bokbindare, eller om de

importerats av en bokförare. År 1591 (enstaka 1594) har Bielke

ånyo låtit binda en serie böcker i vit eller någon gång rödbrun

kalv, vilka band av allt att döma gjorts av samme bokbindare.

Flertalet av hithörande band ha två rektangulära, mycket de-

korativa figurala mittstämplar, med vardera två scener ur Kristi

' Se om honom utförligare Hedberg, anf. arb., s. 170— 177.
- G. Rudbeck i NTBB, 1915, s. 272.
' Hedberg, anf. arb., s. 176 o. 181 ff. — Även andra band med platt-

stämplar av Justitia och Fortuna hava initialerna HB och användas på böcker

bundna 1591. Troligen tillhöra även dessa Diisterbachs stämpelmaterial och ha

övertagits av Michel Han. (Se avbildn. fig. 5 o. 6 c, d.)
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historia. Den ena, använd på främre pärmen, föreställer bebå-

delsen och födelsen, har vackert utförda arkitektoniska detaljer

samt inskrifterna concipies in vtro et partes resp. pver natvs

4941^ L-iJJ Wf
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h 1^'. 5. Stämplar använda av Hans Diistcrbai h (h h .Mirhel Han.

EST ET FiLivs. Den andra stämpeln har figurer som föreställa Kristi

dop samt den barmhärtige samariten och har inskrifterna hic

EST FILIVS MEVS DILECTVS resp. DOLORES NOSTROS IPSE PATVI(t).'

' Säkerligen äro dessa band förfärdigade av Herman Sulke, ty även här äro

stämplarna försedda med initialer, HS, vilka sannolikt avse bokbindarens namn.
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På ett par band äro dessa stämplar utbytta mot Fortuna och

Justitia, men av andra typer än på förut beskrivna band. För övrigt

äro till dekoreringen använda rullstämplar med blomstergirlander
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Från 1594 har Hogenskild Bielke vid inbindningen av sina

böcker nästan helt övergått till det nya sättet att binda i per-

gament med papp som pärmfyllnad i stället för trä, som hittills

varit det vanliga, samt med knytband i stället för metallspännen

och knäppen. Redan tidigare förekomma, som nämnts, flera

J«: yr —-

"

-^- i'
1'-

svy/t CViOVt^ i ^97 £itt, ihy iJ':

I BCMUasv-Ku-.

•TTlilliilMmnrrri«niriliirrT»-'~~'»'--- ^ *i^

Fig. 8. Stämplar ainända av Herman Sulke.

arbeten bundna i pergamentband; sålunda äro på Thomas Schep-

pes räkning 1578 upptagna flera böcker »in weiss bergament»,

och dyhka uppträda i Bielkes bibliotek t. o. m. före detta år.

Det sista accessionsår, som finnes angivet i de bevarade Bielke-

böckerna, är 1599; detta och närmast föregående år har han

tydligen gjort rätt omfattande inköp av litteratur, huvud-
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sakligen tryckt under 1590-talet, allt bundet i de halvmjuka

pergamentbanden

.

Enstaka böcker i Bielkes bibliotek äro bundna i band, vilkas

karaktär står helt utanför de här beskrivna. Sådana böcker upp-

träda dock blott sporadiskt, de tillhöra dels hans köpta litteratur,

dels sådan som han erhållit till skänks, däribland två verk som

han 1592 erhållit av en viss Bertil Folger.^ Även äro vid

bindningen ej sällan använda blad av äldre pergamenthand-

skrifter eller på pergament tryckta inkunabler. Förmodligen äro

dessa böcker bundna under 1500-talets sista decennium.

Sedan på \'åren 1597 flera av de svenska rådsherrarna i för-

tvivlan över tillståndet i Sverige flytt till konung Sigismund i

Polen, igångsatte hertig Karl beslag av deras samlingar av ur-

kunder och papper, vilka sedan infördes till Nyköping. Främst

bland de sålunda beslagtagna handskriftsamlingarna var Erik

Sparres.^ Hogenskild Bielke, som på grund av sjukdom icke kun-

nat följa sina medbröders exempel att fly till Polen, kom denna

gång undan stormen och trodde sig säkert ha sopat igen alla

spår av sina rådslag. Men även hans stund skulle komma. Efter

slaget vid Stångebro tvangs konung Sigismund att utlämna de i

hans följe återkomna riksråden, vilka av hertig Karl togos i

fängsligt förvar. Samma öde drabbade Hogenskild Bielke,

då han i maj 1599 blev anhållen och förd till Vadstena, senare

till Linköping. Alla hans förläningar med undantag av Ulvåsa

blevo honom nu fråntagna, men något beslag av hans papper

synes dock ännu icke ha ägt rum. Under rättegången vid Lin-

köpings riksdag lyckades hertig Karl emellertid icke få honom
överbevisad och fälld, fastän hertigen svor på att 'den gamle

' Dessa två böcker äro Joh. Casus, Sphaera civitatis, Frankfurt 1589, och

Henricus Stephanus, Principum monitrix musa, Basel 1590.
* Se härom Hildebrand, En konfiskerad handskrijtsamling (Hist. tidskr., 1003,

s. 276—282); GöDEL, Erik Sparre. Till historien om hans litterära samlingar (Bib-

hografiska studier tillägnade Claes Annerstedt 1914, s. 171—178). Om den roll

riksdrotsen Nils Gyllenstiernas son Johan spelade vid det tillfälle, då hertig Karl

överraskade honom på Stegeborg i färd med att bortföra svågern Erik Sparres papper

i enlighet med dennes begäran, se hertigens skrivelser till Nils Gyllenstierna 31 maj

och 10 juni 1597. (Gyllenstiernasamlingen i KB.)
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räven' var skuld till allt och att det var han som legat bakom
alla onda planer och stämplingar. Hans sak skulle uppskjutas

till ett senare riksmöte och han under tiden fortfarande stanna

i fängelse. Han fördes nu till Gripsholm, där han fick sitta äiida

tills han vid riksdagen 1605 hämtades till Stockholm, ställdes

inför rätta, dömdes till döden och avrättades i början av maj

samma år. Vad som nu fällde Hogenskild Bielke var väl dels

att hertig Karl lyckades få i sitt våld för honom kompromette-

rande papper ur hans egna samlingar, egendomligt nog delvis

förvarade i en kista, som fanns i hans fängelserum på Gripsholm,

dels också hans till släktingarna, framför allt till dottern Ebba
och systerdottern Anna Horn under fängelsetiden skrivna brev,

i vilka han, glömsk av alla försiktighetsmått, utfor i grova smä-

delser mot hertig Karl och hans gemål.

I slutet av februari eller början a.v mars 1605 får hertig Karl

genom beslaget av kistan i hans rum på Gripsholm uppränningen

till bevisningen mot Hogenskild i sin hand, och sedan gällde

det att oförtövat fullfölja spåret och med kraft slå till. Nu
utsändes också bud i alla riktningar till gårdar, där enhgt de funna

uppgifterna hans viktigaste papper varit insatta i förvar eller

där sådana kunde misstänkas skola finnas. Göksholm, Fiholm,

Hörningsholm, Ulvåsa, Loddby och Häradssäter. Riksregistra-

turet och räntekammarräkningarna för mars och april 1605

innehålla massor av fullmakter för resp. kvittenser av personer,

som på hertig Karls uppdrag sänts ut dels för att inkalla vittnen

till den påtänkta rättegången, dels för att beslagtaga Hogen-

skilds papper.' Den 4 mars avsändes riksråden Axel Ryning

och Seved Ribbing, riksarkivarien Johan Jöransson Rosenhane

och mäster Daniel Hjort till grevinnan på Hörningsholm" för

att där grundligen rannsaka, ute och inne, i kistor och skrin,

^ Till lil. dr Tor Berg, som benäget lämnat mig uppgift på de i Kammar-
arkivet befintliga handlingarna angående beslaget av Hogenskild Bielkes papper,

ber jag få framföra mitt förbindliga tack.

- Hogenskild Bielkes systerdotter Anna Horn, änka efter greve Mauritz Sture.

Hon var dotter till sjöhjälten Klas Kristersson Horn och Kerstin Krumme, halv-

syster till Hogenskild Bielke i moderns, fru Anna Hogenskilds, första gifte med Jacob
Krumme. Anna Horn och hennes morbroder hade under dennes fängelsetid på Grips-

holm fört en livlig korrespondens.
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lådor och skåp, vad brev där kunde finnas. Vidare sändes den

7 mars Daniel von Bauenten till Ulvåsa för att där dels fasttaga

Hogenskild Bielkes tjänare, dels uträtta andra värv/ Att dessa

bl. a. gällde beslaget av Bielkes papper framgår av ett senare

kvitto från sekreteraren Erik Elofsson, som från Nyköping upp-

förde en del av just de papper som Daniel von Bauenten hämtat

på Ulvåsa. Mäster Daniel Theodorus sändes till en annan, icke

namngiven Hogenskild Bielkes gård.^ Samtidigt avgick bud

till ståthållaren på Örebro slott, Jost Kurtzell, att anställa hus-

rannsakan på Göksholm, enär i handlingar som funnits i Hogen-

skild Bielkes gömmor ofta nämndes om den avlidne Axel Johans-

son Natt och Dag, som i livstiden innehaft denna gård. Kurtzell

skulle även förhöra sig hos folket där om Bielkes handlingar,

som sades vara förda till Fiholm eller annorstädes.' Samma dag

eller den 8 mars fick sekreteraren Michel Olofsson befallning

att med Johannes Bvn"eus draga till Fiholm för att där hos fru

Barbro Bielke^ leta efter en låda, som Hogenskild dit avsänt

och om vilken han varit mycket bekj^mrad. De skulle förmana

fru Barbro att framlämna lådan och även andra hans handlingar.

Dolde hon dem, skulle hon fördrivas ur landet och hennes gods

indragas.' Även en del kistor, som blivit insatta i fatburen på

Gripsholm och som tillhört förre ståthållaren där, Jacob Koskull,

skulle undersökas samt alla brev och skrivelser däri sändas till

konungen, troligen emedan Karl IX fått reda på, att dennes

hustru visat vänlighet mot Hogenskild Bielke i hans fången-

skap och även förmedlat nyheter åt honom från yttervärlden.''

' Räntekammarräkning den 7 mars 1605. (Kammararkivet.)
- Räntekammarräkning den 8 mars 1605. (Ibd.)

' Riksreg. 8 mars 1605 (RA.); jfr även Per Jönssons kvittens för den 11 mars

i Räntekammarräkningarna.
' Axel Oxenstiernas moder.
' Riksreg. 8 mars 1605.

" Fullmakt 10 mars 1605 för Peder Olsson kammarskrivare att draga till Grips-

holm och insätta i gott förvar i fatburen alla kistor som tillhört Jacob Kouskull;

fullmakt för Lasse Jacopson till Helgarås, Peder Olofsson och Christian Phihpsson

15 mars 1605 att draga till Gripsholm och undersöka nämnda kistor. (Riksreg.

RA.) Jfr kansliskrivaren Christian Philipssons kvittens s. d. bland Räntekammar-

räkningarna i Kammararkivet.
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I början på april sändes tvänne personer till Hogenskilds dotter

fru Ebba Bielkes gårdar Loddby och Häradssäter för att där

söka efter hennes och faderns brev. De skulle även rannsaka

hos prästen och klockaren i Ovillinge om handlingar som voro

insatta hos dem. Även hos Erik Gustafsson Stenbocks fru på
Torpa i Västergötland gjordes undersökningar efter papper

och handlingar.^ De mest omfattande beslagen gjordes dock

på Ulvåsa, ty icke mindre än lo kistor och skrin med handlingar

sändes härifrån till Nyköping, där de efteråt avhämtades av sekre-

teraren Erik Elofsson och fördes till Stockholm.- Huru\-ida

de sedan återförts till Nyköping känner jag ej, men ännu i juli

1627 funnos stora mängder av Hogenskild Bielkes papper kvar

där, vilka först då sändes till Stockholm och införlivades med
Riksarkivets samlingar.^ Sannolikt är dock att en stor del av

Bielkes arkiv blivit kvar i Nyköping, kanske delvis beslagtaget

vid senare rannsakningar, och att det är denna rest, som 1627

fördes till Stockholm.

Någon uppgift på att Hogenskild Bielkes egentliga bibliotek

samtidigt eller möjligen senare blivit taget i beslag, föreligger

tyvärr icke, men detta är väl tämligen självklart. Var biblioteket

fanns, har icke heller kunnat konstateras, men då Ulvåsa var den

enda gård, han hade kvar, är det väl troligt att biblioteket stått

uppställt där. Eljes kunde man tänka sig, att då Hogenskild

Bielke ägde gård i hu\'udstaden och förut en stor del av året var

bosatt därstädes, han åtminstone tidigare haft sitt bibliotek i

Stockholm och att det därifrån förts til) klostret på Gråmunke-

^ Kvittens av Henrik Pålsson den g april 1605. (Räntekammarräkningar i Kam-
mararkivet.)

' »Ericli Elfsson i Cantzlij anammade opå 10 kistor och skrin som lian skulle

före ifrån Nyköping och till Stockholm, som woro kompne ifrån Hogenskildz gård

Vlfåsa, som hans quittens förmäler dateret i Stockholm denn 22 martij åhr 1605.

penningar — 6 daler.» I Erik Elofssons kvittens säges att dessa handlingar voro

tagna av Daniel von Bauenten (»Båfwendhen») på Ulvåsa. (Räntekammarräk-

ning 1605 i Kammararkivet.)
' 'Register på the kistor, skrin och tunnor som fördes ifrån Nyköping 1627'.

(RA:s arkiv, Förteckn. över e. o. accessioner.) I detta register äro upptagna flera

kistor med Hogenskild Bielkes arkiv, Akeröpapper, Bielkarnes jordabrev o. s. v.,

ävensom de i Linköping avrättade herrarnes papper.
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holmen^ och jämte övriga där förvarade rester av äldre svenska

bibliotek, framför allt konung Sigismunds från fadern ärvda

samling, av Gustaf Adolf år 1621 donerats till Uppsala akademi.

Ty att även Hogenskild Bielkes bibliotek ingått i denna donation,

torde framgå därav att hithörande böcker jämte dem ur Sigis-

munds bibliotek åtminstone till en del återfinnas i våra äldsta

kataloger. I dessa kataloger äro samlingsbanden, som vanligen

lämna de avgörande bevisen för identiteten av de i katalogerna

upptagna exemplaren med de i samlingarna bevarade, endast

sällan specificerade, men där så skett, kan man konstatera att

Bielkes böcker senast 1640 funnits i Uppsala. Och någon annan

till detta bibliotek inkommen större samling litteratur än de

genom Gustaf Adolfs storartade frikostighet skänkta biblioteken

känner man ej. Även om man alltså icke dokumentariskt kan

styrka, att Hogenskild Bielkes bibliotek ingått i donationen

1621, kan man likväl på andra grunder sluta, att så måste hava

varit fallet.

Vilken betydelse har då detta bibliotek haft för Uppsala uni-

versitet och dess vetenskapliga utveckling under äldre tider?

Skall man döma efter dess innehåll, borde det under Universi-

tetsbibliotekets första period flitigt ha utnyttjats, då detsamma

är väl försett med litteratur på den teologiska och historiska

forskningens centralområden ocli även i fråga om andra veten-

skaper väl kunde hävda sin plats, framför allt som ett lyckligt

komplement till de genom krigsbytena inkomna katolska biblio-

teken och till konung Sigismunds boksamling. Ser man däremot

på det yttre skick, vari de ännu bevarade böckerna ur Hogenskild

Bielkes bibliotek befinna sig, måste man i sanningens intresse

säga, att dessa böcker med sällsynta undantag göra intryck

av att hava sovit en oavbruten trehundraårig törnrossömn, så

fullkomligt orörda och obegagnade verka dessa vita kalvskinns-

' En i Kammararkivet bevarad huslista från 1582 visar att 32 adelsmän och

fruar hade hus i Stockholm, men endast 8, däribland Hogenskild Bielke, upptagas

såsom själva boende därstädes. (Se Forssell, Sveriges inre historia från Gustaf I

,

I, s. 119, noten.)
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och pergamentband ännu den dag i dag är. Endast de böcker

ur hans bibliotek, som senare hitkommit efter att hava vandrat

genom flera händer, göra intryck av ett flitigare begagnande.

Bland de övriga är det blott ett fåtal verk, som i större utsträck-

ning synas ha nyttjats, t. ex. ett exemplar av Thesaurus linguae

latina^ i flera foliovolymer, vars nötta band visa, att detta

ordboksarbete under tidernas lopp varit utsatt för synnerligen

kraftigt bruk. Att emellertid även de övriga viktigare litteratur-

alstren i Bielkes bibliotek, t. ex. den utmärkta serien av kyrko-

fädernas skrifter och även reformatorernas verk samt de his-

toriska publikationerna ej sällan använts i forskningens tjänst

torde få tagas för givet, om också deras yttre i någon mån
talar däremot.

Men det är kanske icke från denna synpunkt som Hogenskild

Bielkes bibliotek har sin största betydelse, utan snarare som

exponent för lärdomsintressena hos den utgående Vasatidens

högadel med dennas förtjänster och fel, dess bildning och kultur-

håg, dess djupa insikt i fäderneslandets lagar och hävder, framför

allt i vad det gällde det egna ståndet, dess vidmakthållande och

höghet, varmed visserligen å andra sidan också följde likgiltighet

för övriga samhällsklasser och bristande allmänanda.

För 1500-talets svenska bibliotekshistoria är kännedomen

om Hogenskild Bielkes samlingar av största betydelse, då vi

dels genom hans egna bok- och handskriftsförteckningar eller

bokräkningar, dels genom de till över tvåhundra nummer upp-

gående, honom en gång tillhöriga ännu bevarade böckerna och

handskrifterna ingående kunna studera biblioteket och dess till-

komst och därmed få göra närmare bekantskap med 1500-talets

störste svenske boksamlare och hans för sin tid enastående samlar-

gärning.
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BILAGA.

Register was der edele herr herr Hogenskilldtt fan sel

vnd fan mir Thomas Scheppe enpfangen hatt vnd schuld

Ittem altt schulde

Item binderlon foer bticher in quarta in bergament

Item I papbijr buch in bergamendt folio

Item foer 4 historien biiclier stiiclie 4 (!) ore summa
Item 6 Tabulen auff gezogen auff lauert

Item 6 bergamentt bticher mitt der Mattcri gebunden

Item ein geschreiben leker buch gebunden in bergament in

quartta

Item I Offici Ciceronis gebunden foer

Item I prutenica Tabule in quarta i Passio Mattesi mitt dem
binderlon

Item 8 octaua gebunden das stuck 6 ore summa
Item I Eusebij gebunden foer binderlon

Item fan Jochen Roper empfangen 2 Tabulen

Item noch seinne eigen Tabel gemach foer

So seind wir eins geworden

Item noch fan Thomas empfangen i Bekentenisse fan den Teo-

logien zu Wittenberg

I Renica Foss lattin

1 Betbuch swedisch vergultt

1 vnuorgultt betbuch swedisch

2 klein Betbiicher swedisch stucke 4 ore summa
1 Exempla virtutum vitiorumque

I fan den comet stren(!)

Item hatt der herr fan Jochen Roper enpfangen krutter vnd

wortzel

gen Jochen Roper

ich ist zum Ersten

32
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Item I Vita Lutteri

Item I Grobianus lattin

dise bucher sein zu sammen gerechnet worden for

Item noch i Renica Foss lattin

Item noch herr Hogenskilldt fan mir enpfangen wie folget

Item I Carta på lerefftt

Item I Opus principis Anhaltine fo

Item I Dionysii Areopagite fo

Item 2 partter Postilla Brentij in octaua

Item I Viuendi et moriendi in octa

Item I Summaria bibliorum in octa

Item I Propositiones et questiones in octa

Item I Onomasticon Chijtr^i in octa

Item I De bello gallico comentari in octa

Item I Iraenei Episcopi octa

Item I Sexcentij Errores Heshusio octa

Item 2 Contra Jesuitaruin stucke 4 ore summa
Item I Organi Aristotelis in octa

Item 3 Psalmen bucher swedisch och 3 sma betbucher swe-

disch zu saminen

Item noch binderlon foer i swedisch Biblia

Item noch binderlon foer 8 stucke in folio

Item noch binderlon foer 17 stucke in octaua

Item 2 in quarta in weiss bergament gebunden

Item I in octaua in weiss bergament gebunden

Item hirauff hatt Jochen Roper empfangen

20 t. Rocken dia t. i daler ist summa
Item Jochen Roper empfangen i decker essen leder foer

Item Jochen Roper enpfangen 2 pferde foer

18 daler



UNE EDITION RARISSIME DU ROMAN
DE LA ROSE

DANS LA HIHLIOTHÉOUE DE LUXIVERSITÉ ROYALED'UPPSALA

Par PAUL HÖGBERG

D
ans les coUections de la Bibliothéque de TUniversité d'Upp-

sala se trou\e une edition de Tceuvre connue de Guil-

laume de Lorris et de Jean de Meung: Le Roman
de la rosc qui doit attirer Fattention des bibliophiles par sa

rareté. L'exemplaire en question a fait partie de la biblio-

théque du baron Adolf Ludvig Stjerneld (1755—1835)',

grand chambellan et plus tärd gouverneur du chåteau de

Gripsholm, et a passé a notre bibliothéque avec une coUection

d'imprimés, de manuscrits et de gravures que présenta en 1919

le baron D. A. Stierncrona å Stjernarp. D'aprés les notices de

M. Stierneld å Tintérieur des plats et sur les feuillets de garde

il Ta «racheté» ä THötel des ventes de livrés å Stockholm en 1820° ,

* Les coUections du baron Stjerneld ont cté léguées å la Bibliothéque de TUni-

versité (voy. Carlander, Svenska bibi. och ex-libris, III 57) et seniblent étre parvenus

å cette bibliothéque å plusieurs reprises. En sept. 1854 fut reniise une collection

de livrés dont il existe un catalogue coté K 8o:a dans les archi\-es de cette biblio-

théque, et en octobre 1856 on refut probablenient les manuscrits inscrits dans Tin-

ventaire M 5 dans les mémes archives. En outre la bibliothéque posséde quelque

incunables cotés 35 b: 12, 19, 31, 39, 51 et 61 (Collijn 974, 1283, 1446, 1462, 89 et

1260) qui ont tous appartenu å M. Stjerneld, aussi 35 b: 12 et 61 qui portent des no-

tices de la main de Stjerneld.

- On le retrouve sous le no. 303 dans Tun des catalogues de THötel des ventes

imprimé par Carl Deleen en 1919 et contenant une collection tres riche d'incunables

et d'impressions rares. D'aprés les coniptes dans les archives de la ville de Stockliolm

Tacquit a été soussigné par P. L. Norgren, un inconnu qu'on ne trouve pas dans

les röles de recensement. La vente eut lien le 27 et 30 mai 1820, et le no. 303 fut

adjugé pour 5 rdr. 24 sk. A cette vente Stjerneld acheta aussi Propertius, Car-
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sans connaitre de qui, dit-il, peut-étre d'un colporteur étranger,

et il veut rendre probable que cet exemplaire a été laissé å Tétranger

par Laurentius Karthetskij Eldh (1586—1660), son trisaieul, qui,

dit-il, ä son mört å Norrköping doit avoir possédé une coUection de

bons auteurs classiques dont quelques exemplaires sont conservés',

en foi de quoi on trouve aussi sur le feuillet de titre le nom de

L. K. Eldh et Tannée de 1618. Quelques autres signatures indi-

quant peut-étre des possesseurs antérieurs figurent sur le feuillet

de titre, å savoir: «Ex libris Francisci Caroli Chabouillé in su-

prema Parlamenti curia Patronj», de plus: F. Claudach Valloin(?)

Aug. catalaunensis, Estienne Lorr .
.- A en juger par

Técriture la derniére signature est la plus ancienne. Les no-

tices de Stjerneld prouvent qu'il a fait des recherches bien dé-

taillées sur Thistoire littéraire et la date du roman dont il résulte

quc Fédition est «partout inconnue et vraiment rarissime, im-

primée vers 1470». A Taide de Tédition de Lenglet du Fresnoy

du Roman de la rose (Amsterdam 1735) qui correspond exacte-

ment a celle de Vérard in-4° [1499—1500] et que Stjerneld a

réussi å découvrir dans la bibliothéque de P. van Suchtelen,

ancien ambassadeur de Russie å Stockholm, «la plus grande et

la plus compléte, dit-il, apres celle de Spencer en Angleterre»^

il a ajouté sur une feuille insérée et écrite å la main les vers qui

manquent ä la fin de notre exemplaire.

Le volume en question coté 35 b: 194 est relié en parchemin,

et le titre placé en haut du recto du i"?'' feuillet est con^u: Le

rommant de la rose nou ' uellement Irnprime a Paris (et en carac-

téres plus petits)
j

Pour Guillaiime enstace. Audessous de ce

titre imprimé en noir on trouve la marque indiquée par Silvestre*

mina, Paris 14Q9 (Collijn 1260), pour 1 rdr. 40 sk. (no. 280 dans le catalogue précité)

et Ambrosius, De officiis, Paris 1494 (Collijn 89), pour 3 rdr. 2 sk. (no. 278 dans
le catalogue).

' 11 n'y a pas d'inventaire ou d'autre spécification de la propriété de M. Eldh
dans les archives de la ville de Norrköping, ce que m'a coinmuniqué M. H. Lund-
gren, bibliothécaire de la bibliothéque de la ville.

- Le coin du feuillet a été arraché et refait plus tärd.

^ Lin catalogue manuscrit de la bibliothéque de Suchtelen daté de 1814 fait

partie de la Bibliothéque Royale de Stockholm.
' Marques typographiques, T. i— 2. Paris 1867.
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sous le no. 57. (Voy. la reproduction ci-jointe.) Malheureuse-

ment notre exemplaire est incomplet, les signatures e', h^

k (=lz)^ tout le cahier 1 (=-6 ff.), m', m' et m^, o^, s^-', z'""^

manquent, en tout 18 ff., entré autres celle du colophon qui doit

étre congu: Imprime nouuellement a Paris par
|!
Nicolas Desprez

Imprimeur demour
|;

ant en la rue sainct estienne a lenseigne
||

du mirouer. Les cahiers portent les signatures a'*—z' y compris

le titre, a comprenant 8 ff., b—g chacun 6, h 8 ff., i—z chacun

6 ff. Pour la reliure on a coupé trop court les feuillets, et le

feuillet de titre a été endommagé un peu par une tache d'encre

grattée.

Des sept premiéres editions in-folio qu'on connait de ce roman

on croit les trois plus anciennes de Lyon, les quatre suivantes ont

été imprimées ä Paris dont la sixiéme et septiéme sont designées

chez Bour dillon^ par F et G et portent suivant les exemplaires

différents noms de libraires. De Tédition G de Bourdillon qui

est la nötre existent cinq variantes, c-ä-d. cinq différents feuil-

lets de titre indiquant différents éditeurs, å savoir: Jehan Petit

(exerce 1492—1530?), Pierre le Caron (exerce 148g—1500

environ), Jehan Ponce (vers 1505), Michel le Noir (148g

—

1520) et Guillaume Eustace.

Eustace ou Eustache aux deux Sagittaires semble avoir

été éditeur seulement, il s'appelle lui-méme «libraire et relieur de

livrés juré de Tuniversité» et «marchant de livrés», des Tannée

1514 il porte aussi le titre de «libraire du Roy>> d'aprés la sou-

scription de Tédition des Chroniques de France, T. 3, et il a

exerce probablement ä partir de I4g7 ou un peu avant 1500

jusqu'å 1528. On a precise la date de son debut ä 1493^ en

le regardant comme Féditeur (avec A. Vérard) des Chroniques

de Saint-Denis imprimées dans Tatelier de Jean Maurand. Comme
Ta démontré M. Claudin^ c'est une erreur parce que le premier

tome de ces Chroniques qui est sans date et porte le nom d'Eu-

^ The early editions oj the Roman de la rose (Illustr. Monographs issued by the

Bibliogr. society, No. 14), Lond. igo6, p. 45.

- Voir par ex. Copinger, Ind. II: 2, p. 396 et Klf.mm, Kat. des bibliogr. Mus.
zii Leipzig, Dresde 1884, p. 391.

' Hist. de rimprimerie, Il 548.
•
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Fig. I. F"rontispice du Roman de la rose d'Eustace.

stace n'appartient pas å Fédition de Vérard mais å celle de 1514

par le méme libraire dont le 3'"'^ tome seulement est daté. Le

premier ouvrage ou figure le nom de Guillaume Eustace, ce

sont les 'Hore secundum usum romanum' impr. par Thielman
Kerver\ sans date mais avec un calendrier pour 1497—1520.

' Kerver (exerce 1497— 1522) publia déjå en 1497 deux Heures de Rome, Tune
datée dn 15 juillet, l'autre du 20 décenibre.
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La date n'est pas sure, Copinger (II 3079) propose 1496, Dib-

din (Bibi. Spenceriana, IV 515) 1497, Brunet (Manuel V col.

1644—45) rcgarde cette date comme possible, en réalité eUe doit

étre vers 1500.' Une date plus certaine est celle du 15 mars

dans les 'Hore secundum usum romanum' et du 20 juin 1500

dans les 'Heures de Paris', toutes les deux imprimées aussi par

Kerver. La premiére adresse d'Eustace n'est pas comme Tindique

M. Renouard- ä cause de Tannée erronée de 1493: rue de la

Juiverie k Tenseigne des deux sagittaires (dans la cité), c'est la

seconde, mais «dans la grant salle du Palais du coste de la cha-

pelle de Messeigneurs les Presidents ou sur les grans degrez du

coste de la Conciergerie a lymage St. Jehan levangeliste».

V^ers 1514 son adresse, la troisiéme, est: «rue Neufve Nostre Dame
a lenseigne de Lagnus Dei», mais il conserve simultanément sa

boutique «au Palais, au tiers pillier».

Les editions différentes du Roman de la rose de la fin du

XV<^ ou du commencement du XVL' siécle sont fort recherchées,

surtout rimprcssion de Desprez. Brunet^ ne connait que des

exemplaires au nom de Jean Petit et de Jean Ponce et dit avoir

vu un exemplaire avec la marque de Pierre le Caron. Ni le Musée

Britannique ni la Bibliothéque de TEtat prussien* ne possédent

exemplaires de ce roman sortis de la presse de Desprez, et la

Bibliothéque Nationale n'a qu'un exemplaire avec la marque

et le nom de Jean Petit (Rés. Ye 15). Un exemplaire avec les

insignes de Michel le Noir est annoncé dans le catalogue de Rosen-

thaP, Bour dillon en posséde un et un autre a été mis en vente

' 11 y a aussi des indications différentes du mois et du jour correspondant peut-

étre å des editions divergentes. Voy. la liste des publications d'Eustace ä la fm.

' linprimeurs parisiens. Paris i8g8.

^ Maniwl 111 col. 1173. Suppl. I col. 891; Copix(.er 5149, Brunet, La France

Hit., p. 183.

.

* Je dois ces renseignements å M. Poll.\rd, conservateur au British Museum,
M. le Prof. Degering, bibliothécaire å la Preussische Staatsbibliothek, et M. Auvray,
bibliothécaire å la Bibliothéque Nationale. - - L'exemplaire qui se trouve au Musée
Britannique (C. 7. b. 12) avec la marque de Jean Petit (Silvestre 1136) est désigné

par Br\inet comme la premiére edition de Vérard (Copinger 5158, chez Bourdillon
F), un autre est indiqué dans lAnrutaire des ventes de livrés publ. par L. Delteil, Année
I, p. 243, et daté d'aprés Brunet (Suppl. I 890) "vers 1505».

^ Miinchen 1904, no. 618.
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dans le catalogue de la librairie A. Fontaine.' Mais de Tédition

de Guillaume Eustace je n'ai réussi å decouvrir que deux exem-

plaires, celui du Catalogue de Didot (Paris 1878): no. 12g et

celui mentionné par Greswell d'aprés le catalogue d'Edwards

de 1797.' Jusqu'å nouvel avis on peut donc regarder Texemplaire

de la Bibliothéque de TUniversité d'Uppsala comme unique.

Toutes les editions in-folio du Roman de la rose sont sans

date, et pour la plupart on a du se contenter de dates approxima-

tives. M. Claudin' place Timpression de Desprez entré 1498

et 1500, mais Bourdillon* fait remarquer que selon Renouard^
Tadresse indiquée pour Michel Le Noir": «Au bout du pont nostre

dame a lymage nostre dame» ne s'applique qu'en 1505 (Cliro-

niques de Froissart) et 1506, alors il faut placer Tédition entré

1498 et 1505. En passant je veux faire remarquer que les adresses

ne sont indiquées que pour Jean Ponce, Michel Le Noir et Des-

prez; ce n'est que par Tédit du 31 aoiat 1539 que Fran^ois V^ or-

donna aux imprimeurs de mettre leurs enseignes ou adresses

sur les livrés. M. Claudin a aussi examiné «attentivement»

les types de Desprez dans le Roman de la rose et est arrivé

å la conclusion que nous avons å faire å ceux de Pierre Le

Caron, comme on les rencontre dans Tédition de rAguillon

d'amour divine' de Bonaventure' (portant la marque volée de Vé-

' Paris 1878— 79, no. 514, 225 fes., daté entré 1500— 150g.

^ Annals of Parisian typography, p. 330. — On ne pourra guére constater ce

que sont devenus ces volumes. Philomneste (o: Brunet) dans son artide sur la vente

de Didot (Bibliomanie 1878) ne fait mention que de deux exemplaires des onze passés

aux enchéres, et le Bulletin du bibliophile pour 1S78 (p. 289) donne le prix seulement:

290 fes et non pas Tacheteur. Cependant une partie de la bibliothéque de Didot se

retrouve dans le eatalogue précité de Fontaine.

' Op. eit. II 354.
' Op. eit. p. 25 et 46.

Op. eit. p. 233.
' Sa premiére adresse est: «Sur le pont St. Miehel å Tenseigne de St. Jean TEvan-

geliste, å partir de 1505: au bout du pont Notre Dame (devant St. Denis de la Chartre),

plus tärd il s'établit rue St. Jaeques a la Rose blanche eouronnée. Le temple d'honneur

de Jean Lemaire publ. en 1504 (Maefarlane, Vérard, no. 1S9) porte encore Tadresse:

Pont St. Michel.

' FouRNiER [Hist. des enseignes, Paris 1884, p. 165) désigne TAguillon etc. comme
Tun des premiers livrés francais impr. en 1474, selon Cl.\udin (II 78) il faut lire

1494, car ce livré est å. Tadresse de la rue Quincampoix, seeonde demeure de Le Ca-

ron. Voir Pellechet no. 2666 et 2668: une edition datée du 22 avril 1494-

18 2I34I.
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rard'), cc que prouverait aussi Texistence d'exemplaires au nom de

Le Caron sur le feuillet de titre.- Pour expliquer cela il faudrait

supposer que Desprez aurait commencé å travailler avec le ma;-

t.ériel de Le Caron qu'il aurait loué ou emprunté et qu'il auräit

payé cette location en exemplaires du Roman de la rose. Parce

que Le Caron mourut vers 1500, le feuillet de titre de Le Noir

devait étre imprimé au moins cinq ans plus tärd et par Desprez

(ou Le Caron), le type du titre étant identique å celui du texte,

ce qui peut aussi étre constaté pour Texemplaire d'Eustace.'

Dans ce cas les editions de Le Noir et de Jean Ponce sont du

méme temps å peu prés, et Bour dillon croit que Timprimeur

a garde chez lui tout le tirage avec le titre blanc.

Il y a certaines raisons qui parlent en fa\'eur de Tassertion

de M. Claudin. Apres. s'étre établi dans la rue Ouincampoix

en 1493, Le Caron commencé å se servir d'un autre type gothique

plus réglé qu'auparavant\ le second caractére, que Ton retrou-

verait dans le Koman de la rose de Desprez et non seulement

dans Tédition précitée de TAguillon d'amour mais aussi dans

les impressions populaires* de Le Caron et dans le 'Mistere de

bien advise et mal advise' imprimé pour Vérard, pour lequel

Macfarlane met la date de 1498." Mais apres cette derniére

année, par ex. dans TAbuzé en court attribué å René d'Anjou

(Pellechet 23)' et dans 'Le triumphe et exaltation des dames'

' Voir la reproduction dans le Cat. de Rotschild, I p. 267 et ce que dit le Cat.

de Chavtilly (Paris 1905, nos. 416—417) sur les deux ex. des Fais d'Alain Chartier.

- Ces exemplaires doivent étre tres rares, je n'en ai pu trouver dans la littérature

que celui cité par Brunet.
' Voir la reproduction de Bourdillon, op. cit., Pl. 26.

* Les caractéres sont copiés excepté quelques différences dans les lettres capi-

tales C et E sur ceux de Pierre Levet. Voir Claudin I 416, II gi et Publications de

la Société pour Tétude de la typographie du XV siécle, 3: i (Leipzig 1909).

Pl. 169— 172.

" Ces feuilles de la rue sur Tenterrement de Charles VIII et Tentrée de Louis

XII sont reproduites chez Christi.\n, Origines de Vimpr.. Paris 1900, et Cl.^udin, op.

cit. II 85.

° Illustr. Monographs issued by the Ribliogr. Society, VII: 110. loS.

'''Claudin 1'attribue å Pierre ISIichault; v. aussi le Cat. de Rotschild, I, p. 332;

Brunet, La France Vitt., p. i. — Macf.\rlane (op. cit. no. 109) parle åu type 3'

de la seconde éd. des Fais de Chartier (Pellechet 352S) et met la date de 1499,

peut-étre parce que Tadresse de Vérard: sur le pont Nostre Dame indique que cette
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(avec Tadresse: rue de la Juiverie)', on rencontre des types

gothiques de båtarde différents de ceux dont il s'était servi

jusqu'alors. Sa femme qui lui succéda, Marion de Malaunoy

ou La Caronne, semble avoir garde ces derniers, par exemple

dans 'Maistre Pierre Pathelin' impr. vers 1500. Je ne sais pas

si le coUaborateur et plus tärd (å partir de 1507 ou 1509^) le

successeur de celle-ci, Guillaume Nyverd, a fait usage de ces mémes
types. Cependant le second caractére en question parait avoir

disparu de Tatelier de Le Caron, ce qui pourrait appuyer Topinion

de M. Claudin. Pour étre confirmé dans cette supposition il

faut aussi examiner la production de Desprez, surtout les pub-

lications avant 1505, entré autres le 'Fasciculus temporum'

impr. pour Eustace et Petit le 21 nov. 1505, ce qui ne m'a pas

été possible å défaut d'imprimés. Je dois ajouter que les types

du 'Mistere de la Passion' [1499—1500] impr. pour N. Desprez

sont selon Claudin ceux de Le Petit Laurens.

Par cet examen on pourrait aussi se confirmer sur le terminus

a quo: 1498 de Tédition de Desprez que Ton a fixé å cause de

Tordre chronologique dans le rapport aux editions précédentes

de Vérard [1494—95] et [1497]. Quant å Tindication de Renouard

que Tadresse de Desprez «vers 1504» serait: rue Sainct Estienne

des Grez a lenseigne du Mirouer, il est ä remarquer qu'on la

rencontre déjå dans le Mistere précité et dans le 'Miroir de la

redemption humaine', qui, å cause de Tadresse de Jean Petit

selon Claudin (voy. plus loin), doit étre imprimé avant le 14

avril 1500. Le 21 aout 1523, la veuve de Desprez, Jeanne Poul-

las, a cédé «certaine quantite de matrices et poinsons servans

a imprimerie») a Guillaume Josse.^

D'autre part, comme Tannée indiquée de Tadresse de Le

edition doit étre iniprimée avant le 25 oct. 1499 ou le pont s'est écroulé, niais

Tadresse de Le Caron est: rue Ouincampoix qu'il quitta en t,49.t. Voy. aussi Le
Petit, Bibliogr. des éd. orig. (Paris 1888) p. ii.

' HARRrssE, ExcerpUi ColonMniana (Paris löSyj no. 232. — La publication la

plus récente de Le Caron est peut-étre une edition fort rare des Vigilles de la mört

<h- rov Charles VIII de Marti.\l de Paris sur laquelle est faite Tédition pour Eustace

et D. Gerlier [1505] par Robert Bouchier (Bru.net III col. i.}82i.

- Harrisse, op. cit. p. XXI—xxii.
• RuU. Soc. de Thist. de Paris, T. 20, p. 123.
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Noir semble étre hors de doute et qu'on ne peut constater Texi-

stence d'une succursale, il est clair qu'on ne doit sans plus de

fagon regarder le Roman de la rose comme le premier ouvrage

de Desprez et imprimé avant 1500. A ce sujet, la marque de

Le Caron ne dit pas tout, puisque La Caronne a continué Texer-

cice de son mari sous la méme marque, mais comme je crois

pouvoir le démontrer plus bas, les autres marques en peuvent

donner quelques indications.

De plus, M. Claudin ne semble pas avoir observé un fait qui

peut étre d'un grand interét pour la fixation de la date et de Tim-

primeur. C 'est que Ton trouve dans Timpression de Desprez

une initiale D inscrite dans un carré avec un papillon dans Tovale.

J'ai cru trouver des initiales de la méme structure dans les 'Car-

mina' de Propertius impr. par Michel Toulouse et Denis Roce

le 6 déc. 1499.^ Il est aussi de fait qu'en I505^ sinon plus töt,

Desprez a pris possession du materiel de Toulouse dont Roce

était le copropriétaire, et dans: 'Elegantiarum medulla Jacobi
Vimphelingi' il s'appelle <(fidelis calcographus honesti viri

D. Roce». Cette similitude n'est pas nécessairement décisive;

il y avait déjå en ce temps-lå å Paris et å Lyon des fondeurs de

lettres d'imprimerie qui vendaient ou louaient du materiel.

En considération de la conformité des types de Pierre Levet et du

seconde caractére de Le Caron il faut aussi noter qu'å la fin de

Tannée 1499 les fontes de caractéres romains de Levet passérent

dans Tatelier de Toulouse, rue Amendiers, et plus töt ses poin9ons

et matrices de båtarde avaient été dispersés.' Je n'ai pas assez

de matériaux å ma disposition pour pouvoir apprécier la valeur

de cette conjecture. L'excellent répertoire typographique de

M. Haebler ne suffit pas.

Pour revenir å notre exemplaire d'Eustace, il présente, comme
je Tai dit, Tunique combinaison de la marque des Hardouin

(Silvestre no. 57, Brunet V col. 1641) et du nom d'Eustace.

' La Bibliothéque de TUniversité en posséde un ex. (vov. plus haut) coté 35 b: 61

(CoLLijN 1260).

- Claudin, op. cit. II 316 et 359.
^ Cl.AiUdin op. cit. I 450 et 443.
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Claudin' pense que cette marque appartient originairement å

Eustace et que Germain Hardouin, qui exerce 1500—1541, s'en

est aproprié en enlevant le nom d'Eustace pour n'y laisser sub-

sister que Tinitiale G du prénom. Il parait que Claudin a appuyé

cette assertion sur les Heures de Paris du 20 iuin 1500- ou Ton

Fig. 2. Frontispice des Heures de Hardouin.

retrouve la marque no. 57 avec un E ajouté dans Fécusson et

le nom complet d'Eustace dans la bordure en bas. L'exemplaire

que posséde le Musée Britannique des Heures de Rome du 15

mars 1500 porte la méme marque^; ce sont ä ma connaissance

les seules publications oii elle figure. Cest sans doute par erreur

que le Catalogue de Didot 1879 (no. 120) indique un exemplaire

' Op. cit. II 548.

Voy. la liste ci-joiute des publications d'Eustace, App. 1.

" Je dois cette communication å M. Poi.iarp.
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des Heures de Rome de 1505 impr. par Guillaume Anabat mais

avec la marque d'Eustace et le nom de Germain Hardouin, c'est

«n réalité le no. 57 dans Silvestre.' La marque habituelle d'Eu-

stäce avec les centaures se retrouve dans Silvestre sous le no.

63, on la rencontre, semble-t-il, å cöté des nos. 878, 948 et 949

dans toutes les autres publications dont Eustace est Téditeur.

Hardouin se sert de la marque no. 57, mais avec le nom complet

de Germain Hardouin dans la bordure, dans les 'Heures de Rome'

du 5 oct., sans date, almanach pour 1497—1520.- Le nom de

rimprimeur: Antoine Chappiel rend douteux si Ton peut, comme
le fait Lacombe (op. cit. no. 53), dater cette impression «vers

1497», d'autant plus que c'est vers 1500 seulement que Germain

Hardouin s'établit, et ce n'est guére avant 1503 que Ton cite des

livrés datés å son nom; en outre on ne rencontre selon Renouard

Tadresse de Chappiel: rue St. Jehan de Bcauvais qu'en 1504.'

L^ne autre variation du no. 57 se trouve dans les Heures de Rome
impr. par Anabat pour Germain Hardouin, ou Tarbre est re-

presenté dans une forét ou travaillent des bucherons.^ Comme on

le sait, il n'etait pas extraordinaire que les imprimeurs et libraires

prissent ou copiassent les marques les uns des autres, ce qui

fut défendu par Tédit du 31 aoiit 1539. Ainsi passa la marque

de Vérard avec les bois de Levet chez Le Caron qui s'en sert apres

avoir fait disparaitre le monogramme et le nom de Vérard. Aussi

la marque d'Eustace (Silvestre no. 63) a été copiée: par Jean

' Voir L.\coMBi;, Livrés d'heiirts (Paris 1007), no. 148.

- La Bibliothéque de l'L'niversité en posséde un exemplaire »ex coll. l-leniing»,

reliure fran9aise du milieu du XN'!"" siécle, cotc 35 b: 112 (Collijn 704!. \'oy. la

reprpduction ci-jointe du feuillet de titre.

'Le premier ouvrage daté de Chappiel: Sermons de Augustin est dé 1500 (Pelle-

chet 1516). La date de 1497 indiquée par C.^stax pour les Heures de Rome (Ca/. <fe

Besanfon p. 416: Gilles au lieu de Germain?) est douteuse, Tex. est sans date et porte

des bordures, et le premier ouvrage daté de Gilles, qui est appelé imprimeur en 1494
(Doc. de la Soc. de Thist. de Paris, 25) et ne prend le titre d'imprimeur qu'en 1509,

est, de 1503. Brltnet V col. 162S dit: peut-étre avant 1503. La premiére publica-

tion datée du successeur de Chappiel: Guillaume .\nabat est da i" oct. 1505 (Heures

de Rome). On peut se demander si les dates »vers i500> indiquées par L.^combe pour

les Heures d'Anabat avec Tadrcsse: ruc St. Jean de Beauvais et impr. pour Hardouin

sont justes. Voir aussi Alés, Bibi. liiurgique (Paris 187S) no. 183 sur lanticipation

de la date de 1'almanach sur celle de 1 'impression.

' L.ACOMBF-, op. cit. ifiS.
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Pychore et Rémy de Laistre'; ce n'est que Técusson reproduit

dans Silvestre (no. 4g) qui fait la différence. Les marques de

Pigouchet, Toulouse et Poitevin sont aussi å peu prés identiques.

La combinaison du nom d'Eustace et de la marque de Hardduin

dans le Roman de la rose semble indiquer que le no. 57 dans

Silvestre serait la forme primitive complétée tantöt par le nom
de Hardouin tantöt par celui d'Eustace, Tinitiale G étant aussi

commune. La priorité est selon toute probabilité a G. Eustace,

mais serait il impossible d'admettre Texistence de deux exem-

plaires?- La supposition de Lacombe' que Kerver aurait tra-

vaillé pour les Hardouin sans signer ses productions mérite d'étre

examinée. Je veux' noter seulement que des Heures portant

selon Lacombe^ la marque no. 57 et le nom de Hardouin la plupart

sont imprimées par (non pour) Germain Hardouin, laplusgrande

partie pourtant apres la mört de Kerver i'^''. Cependant Eustace

ne semble s'étre servi de cette marque (modifiée ou non) que

pendant peu de temps ou vers 1500, ce qui pourrait indiquer la

date de son edition du Roman de la rose. Ouand il s'établit plus

tärd dans la cité: rue de la Juiverie, oii Ton le retrouve du moins

en 1507 — je ne connais pas d'ouvrages de sa main pour les

années 1501, 1502, 1504 et 1506 — Tenseigne de la maison: les

deux sagittaires fut reproduit dans sa marque jusqu'å ce que

sa boutique fut transférée en 1514 dans la rue Notre Dame.

Si donc la marque d'Eustace ne donne que la date: vers 1500

comme point de départ, il parait que les nombreuses marques'^ de

' Si ce n'est pas le cas contraire. — Il y a dans notre bibliothéque un exem-

plaire des Heures de Roine du 5 avril 1503 acquis par J. Cl. Sparwenfeldt qui porte

cette marque. — Un exemple amusant présente Texeniplaire des Heures de Paris

impr. pour Simon V'ostre en 1500 et faisant partie des collections de notre bibliothé-

c|ue (coté 35 b: 149, Collijn 1525) ou sont insérées quelques feuilles de parcheniiu

illustrées darmes et de marques, entré autres_deux exemplaires du no. 57 dans Sn.-

VESTRK que le monogrammiste I. M. s'est amusé a colorier et modifier.

- H.\KRissE, Excerpta Colomhiniana (p. xiii) admet méme lexistence du cliché

pictographique.

" Op. cit. p. 54.

' Op. cit. nos. 148, 149, 290, 292, 304, ^li, 359, 37^—37<'. 30O, 392, 394, 395.

400—.J03.

' Voir Verlegermarken des Jean Petit (Halle 1914) par K. Haeblek qui donne

toutes les marques reproduites par Silvestre, Pellechet, dans le Cat, Rotsckild

(p. 231: une edition d'Audrelintts de 1513) et dans la Revtie des hibl., XX 80.
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Jean Petit dont on connait mieux Tordre chronologique pourraient

donner un resultat plus precis. La plus ancienne (å partir du 27

aout i495selon Claudin, II 536, 1497 selon Haebler) porte dans

Silvestre le no. 1136. Plus tärd (ä partir de 1498, 30 avril, jus-

qu'å 1500) il a remplacé les majuscules romains de son nom
par des lettres gothiques et ajouté entré son prénom et son nom
une petite fleur\ et peu de temps apres (déjå en 1498) il refait

quelques détails en pla9ant des oiseaux dans Tarbre et de petits

génies fölatrant dans les coins du haut.- Mais ä partir de I5I0^

quand il s'établit de Tautre coté de la rue St. Jacques å Tenseigne

de la Fleur-de-Lys-d'or, le lion et le leopard furent remplacés

par deux Hons, et une fleur de lys fut placée dans récusson.'

Selon ce que m'a communiqiié M. Vidier, bibliothécaire de

service å la Bibliothéque Nationale, Texemplaire de cette biblio-

théque porte la marque no. 2 de la brochure de Haebler, ce

qui devait indiquer que Tédition fut imprimée peut-ctre avant

1500 et apres 1498. Ouelques traces d'usure å la bordure sont

peut-étre un peu plus accentuées, mais ce peut étre un simple

accident de tirage. Doit-on donc croire que les premiers exem-

plaires ont été livrés å Le Caron et Jean Petit immédiatement

apres le tirage, quelques autres (selon toute probabilité un petit

nombre) peu de temps apres å Eustace et cinq ans plus tärd

ceux de Le Noir et de Jean Ponce?

' Voir la reproduction chez Pellechet, Cat. de Versailles, p. 113 et Haeblek
op. cit. no. 2

- Silvestre no. 2.5; Thierv-Poux, Monuments de Vimpr., Fl. 17: 6—7 (Diome-

des, 26 mai 1498).

' Cest Topinion de M. Haebler (voir aussi Harrisse, Excerpta Colonib. p. 165I

qui semble étre confirmée par le fait que, en 1509, nous voyons Petit acheter la

maison de la Fleur-de-Lys (Doc. de la Soc. de Thist de Paris. XXV 215 et

BuU. de la méme Soc, XXIII 144). En s'appuyant sur une edition de Mensa
philosophica citée par Panzer (II 335: no. 610: voir aussi Brunet III 1636)

Claudin a precise la date au 14 avril 1500.

* Silvestre nos. 24 et 1009. — Il est pourtant å reinarquer qu'il y a des excep-

tions; !'éd. de Spcciilum christianorum de 1502 (selon Claudin) porte Tancienne

marque en caractéres gothiques, parce que, selon Renouard, Petit exergait cette

année simultanément au Lion d'argent et å la Fleur de lys d'or, et la méme mar-

que se trouve d'aprés le Cat. de Versailles par Pellechet (p. 277) dans une éd.

de Virgile de 1507: une éd. de Heraci.ides, juill. 1504 (Pellechet, Op. cit., p. 214)

porte le no. 1136 et Beroaldus, Declamatio (träd. par G. Marchand) de T.503 (Cal.

Ohrhki. 33: no. 3Q6) le no. 25 que Haeblek a trouvé méme en 1515.
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La marque de Le Caron (Silvestre no. 44) dont il se sert de-

puis 1495 distingue seulement des autres la quatriéme serie de

ses publications ä Tepoque ou il avait quitté la rue Neufve Sainct

Marry ä Tenseigne des råts pour s'établir dans la rue de la Jui-

verie å Tenseigne de la rose. Celle de Le Noir (Silvestre no. 60)

n'indique pas non plus une date fixe.

Le texte de Tédition de Desprez, non plus que les autres edi-

tions de la méme époque, n'a pas de valeur scientifique. Il se

fonde originairement sur des manuscrits du XV siécle qui ont

été eux-mémes corrigés. Les rubriques en vers qui divisent le

texte en chapitres se trouvent aussi dans les manuscrits, notam-

ment dans Bibi. Nat. fr. 1569 et Harley 4425 au Musée Bri-

tannique. Les editions suivantes reproduisent avec plus ou

moins de corrections le méme texte. La négligence des copistes

et des imprimeurs avait tellement altéré le texte que dans un

grand nombre de passages il n'était plus reconnaissable. Clément

Marot qui voulait y remédier et qui travailla å son edition en

1526 pendant qu'il etait en prison å Chartres et le fit paraitre

en 1527 a Paris, chez Galliot Dupré, usa d'un moj^en dangereux

en rajeunissant un grand nombre d'expressions. Les editions

de Langlet du Fresnoy (Paris et Amsterdam 1735) se basent sur

Tédition in-4° de Vérard. Cest Méon, Tun des conservateurs de la

Bibliothéque royale, qui nous a donné la premiére edition fondée

sur la comparaison des manuscrits (plus de 40) mais sans

variantes, le resultat d'un travail assidu de quinze ans. Elle a

éte réimprimée par Francisque Michel (Paris 1864) et par Pierre

Marteau dans la Bibliothéque elzevirienne (Paris 1878—80).

Plus d'un siécle et demi devait passer avant qu'une edition

correspondant aux exigences de la science pariit, celle de M. E.

Langlois dont les deux premiers tomes ont été publiés (Paris

1914—20).
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APPEXDICE I.

LISTE CHROXOLOGIQUE DES PUBLICATIONS DE
GUILLAUME EUSTACE."

1. Hore secundum usum romanum. Almanach pour 1497— 1520. Inipr.

par Thielman Kerver.

a) Paris. 14 nov. s. a., in-4 . 94 ff., 32 11.

Brunet v col. 1644 (no. 282); Boh.-^tt.a, Bibliflxr, des lims a'heurcs

(\'ienne 1909) no. 575.

b) Paris, 14 nov. .s. a., in-4 • 96 ft-, H H-

Brinet, Suppl. I col. 614; CopiNGER, II 307g; Cat. Didot 1879:

no. 112; Bibliophile fran^ais IV 115; Bohatta no. 576.

c) Paris s. d., in-8 . 112 ff., 29 11.

Brvnet v col. 1645 (no. 283); Bohaiia no. 580.

d) Paris, 15 mars, s. a., in-4 • 116 ft"., 26 11.

Bon AI TA no. 573.

2. ILorris, Guillaunie de & .Mcun^, Jean dcj. Le rommant de la rose.

Impr. par N. Desprez.

Paris [vers 1500], in-fol. goth. 142 ff.. 43 11.

Voy. --^pp. II: no. i.

2. Hore secundum usum romanum. Almanach pour [1497^— 1520J. Impr.

par Thielman Kerver.

a) Paris, 1500, 15 mars, in-8 . 1 16 ff., 26 11.

Mus. Brit. [C. 29. g. 7]; Brunet V col. 1618 (no. 169); Proctor

8398; Gr.\ssf. VII 377; Cat. Didot 1879, j). 131 (no. iio): Boh.\tta

no. 626.

b) Paris 1500, in-8 , 116 ff.
-

COPINGER II 3103; BOHATIA nO. 635.

c) Paris 1 500, 4 juillet, in-8 .

Bohatta no. 633.

d) Paris s. d., in-8 . 1 1 1 [au lieu de I12J ff.

Lacombe no. 93; Bohatia no. 382.

3. Heures de Paris. Almanach pour 1497— 1520. Impr. par Thielman

Kerver.

Paris 1500 20 juin, in-8°. 96 ff., 32 11.

Lacombe no. 80—84; Boh.\tta no. 227.

' Gette liste dressée par année peut naturellement, ainsi que celle des publications

de Desprez, étre complétée. j'ai crii utile seiilement de noter re que )'ai \ 11 pendant

mes étiides.
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4. Heures de Ronie.

Paris 1503, iiv8 .

Brunet v col. 1645 (no. 284).

5. [Rolewinck, \V.] Fasciculus teniporuin en francois. Impr. par' Ni-

colas Desprez. Pour G. Eustace et J. Petit.

Paris 1505, 21 nov., infol. gotli.

Brunet II col. 11 8g; Bibi. Nat. Paris [Rés. G. 248]. H.^r-

RissE, JLxcerpta Colombiniana, p. vii.

6. Martial de Paris, Les vigilles de la mört du fen roy Charles VII.

Impr. par Robert Bouchier. Pour G. Eustace et D. Gerlier.

Paris [1505?], infol. 94 fif. ä 2 col.

Brunet III col. 1482, Suppl. I col. 972; Brunet, La France

litt., p. 128.

7. Heures de Paris. Impr. par Philippc Pigouchet. Almanach pour

[1508—27].

Paris 1507, in-8 , 112 ff.

Brunet V col. 1645 (no. 285); Boh.mt.a no. 243, 246.

8. Pragmatica sanctio. Impr. par A. Bocard. Pour J. Petit et G. Eustace.

Paris 1507, in-8 .

Brunet, IV' col. 856; van Pr.\et, Cat. II p. 45 (no. 64).

9. Heures de Rome. Impr. par Philippe Pigouchet. Almanach pour

1508— 1527.

a) Paris [vers 1508], in-8°. 132 ff., 29 11.

L.\coMKE no. 171; Pellechet, Cat. iiic. Lyon, no. 325.

b) Paris, s. d., in-8 . 124 ff.

Brunet \' col. 1645 (no. 286); B()h.\t'1a no. 787.

c) Paris, 1508, 15 juin, in-8 . 120 ff., 30 11.

AlÉs, Bibi. liti/rg., p. 290 (no. 178).

d) Paris [par Pigouchet.'] 1508, in-8 .

Brunet V' col. 1646 (no. 287); Boh-\tta no. 783.

10. Curre, Charles, Les triomphes de France transl.. de latin en fran-

gais par Jean d'Ivry. Impr. par Jean Barbier.

Paris [1508], 4:0.

Bibi. Xat. [Rés. Yc 1323 et Ye 310]; van Praet, Cat. IV 191

(no. 261); Cat. de Chantilly no. 580; Caf. de Rotschild no. 484
(donne la date de 1509).

Faisant partie intégrale de ce livré:

a) Andrelini, Public Fausto, Les faictz et gestes de . . . monsieur

le Legat transl. de latin en francoys par Jehan d'Ivry. 28 ff.

Brunet II rol. 775: Caf. de Chantilly no. 87,
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b) Auton, Jean d', Léxil de Gennes la superbe. 8 fif.

Ex détachés: Bibi. Nat. [Rés. Y 309, 311]; Brunet II col. 532;

Cat. de Chantilly no. 201.

c) Epistre aux Rommains, 6 ff.

Cat. de Chantilly no. 695.

11. Hore secundum usum rotnanuiii. Impr. par Jean Barbier. Pour Ni-

colas Vivien et G. Eustace.

Paris 1508, in-8 . 109 (au lieu de no] ff., 27 11.

Lacombe no. 185.

12. Heures a lusage de Rome. Impr. par Ph. Pigouchet.

Paris 1509, in-8 , 132 ff.

BoHATTA no. 809.

13. Ofticium secundum usum romanum. Sans nom dimprimeur.
O

Paris 1509, petit-in-8 .

Lacombe no. 188. — M. Renouard [Imprinwurs parisicns, p. 86

et 129) croit que Timpression est de Raoul Cousturier ä cause de

Tadresse de la rue Judas. Voy. le no. 22.

14. Sletstat, Jean Hugo de, Quadriuium ecclesie quattuor prelatorum

officium. Sans nom dimprimeur.
O

Paris 1 509, in-4 .

Desbarraux-Bernard, Cat. de Tmilouse (1878): no. 114; Brunet

III 366; Panzer VII 540 (no. 347).

15. Liber sextus decretalium Bonifacii Papa: VIII. »Impressus est in vico

jude» (voy. les nos. 13 et 22).
o

Paris 1 509, pet. in-4 .

VAN Praet, Cat. II ]i. 18 (n° 18).

16. Les ditz de Salomon et de Marculphus transl. par Jean divry.

[Paris 1509], pet.-in-8".

Brunet V col. 95.

17. Masuerius, Consuetudines et stylus curijE parlament!. Sans nom

d'imprimeur.

Paris 1 5 10, in-8 .

VAN Praet, Cat. II 93 (no. 142).

18. Heures (sans indication de rit). Sans nom dimprimeur.

Paris [vers 1510?], pet. in-8 .

Lacombe no. 202.

19. Turrecremata [Torquemada], Joannes de, Tractatus contra princi-

pales errores perfidi machometi ... et turchorum . . . Sans nom

d'imprimeur.

Paris [1510.=!, in-8°.
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Desbarreaux-Bernard, Cat. de Toulouse, no. 112; Mus. Brit.

[3835 de]; Hain 15746.

a) Dyalogus christiani contra saracenum. Cop. II, 1991.

b) Samuel Rabbi, Epistola. Cop. III 5258; .\pp. Reichling

VI 143.

20. Regule cancellarie apostolice cum glosa.

Paris 1 5 1 1 , in-8 .

Panzer VII 558 (no. 488).

21. La deploration de leglise militante [par Jean Bouchet| 'Impr. a

la rue indas» (voy. les nos. 13 et 22).

Paris 1 5 12, in-8 .

Bibi. Nat. [Rés. Ye 1635, Velins 2242]; van Praet, Cat. I 186

(no. 254); Bkinet i col. 1154; Cat. de Chantilly no. 310; Cat. de

Rotschild no. 504: Panzer VII 569 (no. 584).

22. Ciceron, Paradoxes träd. en francois. Impr. »a la rue Judas en la

maison de Raoul Cousturier».

Paris 1 5 12, in 4 . 54 ff.

Brunet II col. 55.

23. Comoedia nova qua; veterator inscribitur alias Pathelinus ex peculiari

lingua in romanum traducta per Alex. Connibertum.

Paris 1512, in-i2 . 47 ff.

Panzer VII 569 (no. 585); Grässe V 166.

24. Stilus parlament! curie domini nostri Regis francie . . . quondam editus

a Guillermo de brolio . . .

Paris [i 5 12?], in-8°. 68 ff.

Desbarr.\ux-Bernard, Cat. de Toulouse no. 113.

25. Heures de Rome. Impr. par Jean de la Roche. Almanach pour

[1512— 1527].

Paris [vers 15 12], in-8 , 114 ff., 30 11.

BoHATTA no. 851.

26. Heures de Paris. Almanach pour 15 12— 1527.

Paris [vers 15 12], in-8 .

Brunet v col. 1646 (no. 290).

27. Heures ä lusage d'Amiens. Impr. par Gilles Couteau.

Paris I 5 13, in-8°. 120 ff., 28 11.

Lacombe no. 238; Boh.^vtta no. 5 (112 ff.); Olschki, Choix

de livrés anciens (1907): no. 1652.

28. Heures ä Tusage de Chartres. Impr. par. G. Couteau.

Paris I 5 13, in-8 .

Lacombe no. 239— 240.
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39. Heures a lusage de Paris. Impr. par G. Couteau.

Paris I 5 13, in-8°. 112 ff., 28 11.

BoHATTA no. 266 et 268.

30. Hore secundum usum romanum. Impr. par (i Couteau.

Paris 1 5 13, in-8°. 120 iT,, 28 11.

Lacombe no. 241; BiiHATTA no. 864.

31. Coustumes de Paris. Pour Jean Petit et G. Plustace.

Paris [i 5 1 3), in-4°.

Brinet II rol. 382; VAN PkAKr, Cat. II 103 (no. 156).

32. Heures ii Tusage de Rome. Impr. par Jean de la Roche. Almanach

pour I 5 12— 1527.

Paris 1 5 14, in-4 . 114 fil'.. 30 11.

BoHATTA no. 872.

33. Heures de Tours. Impr. par Jean de la Roche. ^

Paris 1 5 14, in-8 . 104 ff., 30 11.

BoHATTA no. 1292.

34. Sotise ä huit personnages [par Jean Bouchet, attribuée aussi a

Pierre Gringoire].

Paris [vers 15 14], in-8°. 38 ff.

Bihl. Nat. [Res. Yf 2934, Velins 2327]; van Praet, Cat. IV

222 (no. 325); Cat. de Chantilly, no. 863— 864; Brunet II col. 174g.

35. Le chevalier de la Tour par Geoffroy de La Tour Landry.

Melibée et Prudence. Guidon des guerres.

Paris 1 5 14, pet.-in-fol.

Brunet III col. 873; van Praei Cat. IV 263 (no. 388); Cat.

de RotschHd, II 186 (no. 1507).

36. Le nouveau monde avec lestrif. Moralité a 14 personnages. [Par

Jean Bouchet, attribué aussi ä Pierre Gringoire].

Paris [vers 15 14], in-8 . 30 ff.

Bihl. Nat. [Velins 2328]: van Praet, Cat. IV 222 (no. 326);

Brunet IV col. 113; Cat. de Chantilly. no. 1323; Harrisse, Ex-

ccrpta Colomh., p. LXIX.

37. Les chroniques de France, dites de St. Denis.

Vol. I—3. Paris 15 14, in-fol.

Panzer VIII 18 (no. 744); VAN Praet, Cat. V 90 (no. 109);

Brunet I col. 1869; Peli.echet, Vat. de Lyon, 153 (no. 216).

38. Tite-Live, Le premier, le second et tiers volume des grands de-

cades transl. en francoys [par Pierre Berchoire(Bersuire)]. Impr.

[vol. I— 2] pour G. Eustace, [vol. 3] pour F. Regnault. ^

Vol. I—3. Paris 1514— 15, in-fol.
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Bibi. Xaf. [Velins 709

—

711]; Brunet III col. i 1 10 ; van Praet,

Cat. V 54 (no. 65); Cat. de Charitilly no. 11 13; Panzer VIII 18

(no. 74s).

39. Heures ä lusage de Rome. Impr. par Nicolas Higman.

Paris 1 5 16, pet.-in-8 . 92 fif., 31 11.

Lacomke no. 27g; BoHATTA no. Q02— go,5, qo8.

40. Heures k lusage de Rome.

Paris 1 5 16, in-8 . 144 fif., 24 11.

BOHATTA no. 905.

41. Aegidius de Columna, Le niirouer exemplaire et tres tVuctueuse

instruction selon la compillation de Gilles de Rom me. Sans

nom d'imprimeur.
. .0

Paris 1517, gr. in-4 .

Bibi. Nat. [Res. E 355]; Brunet I col. 58; BibliofiUiu X 23;

Panzer VIII 42 (no. 963); Cat. de Chatsircrth, p. 414.

42. Hor£E secundum usum ecclesia; roman;e. Impr. par N. Hygman.
O

Paris I 5 17, in-8 .

BoH,\TTA no. Q2I et 923.

43. Heures ä lusage de Rome.

Paris I 5 18, gr.-in-8 .

BciHATTA no. 930.

44. Heures ä lusage de Paris.

Paris I 5 19, in-8 .

BoHATTA no. 287.

45. Heures (sans indication de rit.'). Impr. par Thielman Kerver.

Paris [vers 1520], in-8°, 103 fil'.

Brunet V col. 1648; van Praet, Cat. I 177 (no. 254).

46. Heures ä lusage de Paris. Sans nom dimprimeur. Almanach pour

1 5 19— 1530.

Paris 1520, in-8 .

Klemm, Cat. bibliogr. Mus. Leipzig (Dresde 1884), no. 844.

47. [Hieronymus] , Les epistres monseigneur St. Hierosme en francois.

Paris [1520], in-fol.

Brunet III col. 160; van Praet, Cat. I 274 (no. 379).

48. Alexis, P^rére Guillaume, Le dialogue du crucifix et du pelerin

compose en Hierusalem Tan 1486.

Paris I 52 1, in-8 .

Panzer VIII 75 (no. 1289).
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APPENDICE II.

LISTE CHRONOLOGIQUE DES PUBLICATIONS

DE NICOLAS DESPREZ.

I. [Lorris, Guillauine de & Meung, Jean de], Le rommant de la rose.

Paris [1498— 1505], in-fol. godi. 142 ff., 43 11.

BoURDiLLON, Illustr. Monof^mphs issued by the BiHiogr. society. No.

14, Lond. 1Q06, p. 25 et 45.

1. Pour Pierre Le Caron.

Brunet III col. 1 173.

2. Pour Jehan Petit.

BihI. Nat. [Res. Ye 15]; Brunet III col. 1173.

3. Pour Guillaume Eustace.

Bibi. de r Univ. Uppsala [35 b: 194]; Cat. Didot 1878: no. 129;

Greswell, Attrtals of Parisiaii typo};raphy. p. 330.

4. Pour Michel Le Noir.

Cat. Rosenthal (1904): no. 618; Cat. A. Fontaine (1878— 79):

no. 514.

5. Pour Jehan Ponce.

Brunet, Suppl. I col. 891.

2. Arnaldus de \'illa Nova, Rej4imen sanitatis Salernitanum.

[Paris, vers 1498?], pet. in-4 . 96 ff., 32 ou 33 11,

Hain-Cop. App. Reichlinc. VI 1853.

3. Mistere de la Passion. Impr. pour N. Desprez.

Paris s. d. [1499— 1500], pet. in-fol. 266 ff. ä 2 col.

Hain i i 663; Brunet III col. 1973; De Bure, Biblicgr. Bclles-

lettres, I no. 3190; Falkenstein, K., Bcschreib. der Kgl. Bibi.,

Dresde 1839, P- 7^4! Claudin, Hist. de Fimpr. II 356: Type de

Le Petit Laurens.

4. Miroir de la redemption humaine. Pour Jean Petit et Jean Trepperel.

Paris [avant le 14 avril 1500?], pet. in-fol. 196 ff.

Brunet, V col. 482; Claudin, II 358; Hain-Cop. .-Vpp. Reich-

linc IV no. 1394.

5. Lactantius, Diuinarum institutionum aduersus gentes libri VII cum

Egidii Delphi annotamentis. Tertulliani Apologeticus et alia. Pour

Jean Petit.
O

Paris 1 500, in-4 •

Panzer II 335 (no. 614).

s\
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6. Le Mire, Joannes, Maiora grammatices rudimenta pro tritioribus

grammaticulis.

Paris [1500?], in-8 . 24 ff.

CopiNOER II 3540. Mus. Brit. [12934, aa. 43].

7. Turrecreniata, Joannes de, Expositio in psalterium.

Paris [vers 1500], in-8 . 168 ff. a 2 col., 34 11.

Hain-Cop. App. Reichling IV 141 2.

8. Philelphus, Marius, Epistole. Pour Poncet le Preux.

Paris [apres 1500], in-4 .

Cat. Olschki 53: no, 407.

9. Cent nouvelles nouvelles.

Paris 1505, 3 février, pet.-in-fol. 119 ff.

Brunet i col. 1733; Cl.\udiim II 359.

10. Elegantiarum medulla Jacobi Vimphelinoi. Revue et corrigé par

N. Dupuis (dit Bona spes). Pour D. Roce.

[Paris 1505.]

Claudin II 359.

11. [Rolewinch, Werner], Fasciculus temporum en francois [träd. par

P. l*"arguetl. Pour J. Petit et G. Eustace.

Paris 1505, 21 nov., in-fol.

Bibi. Nat. [Rés. G. 248]; Panzer VII 514; Rrunet II 1189;
Voy. App. I, no. 5.

12. Andrelinus, Publius Faustus, Epistole proverbiales. Pour D. Roce.

Paris [1505?], in-4°.

Pellechet 734.

13. Andrelinus, Publ. Faustus, De obitu Caroli octaui deploratio.

Pour J. Nicolle.

Paris 1505, 28 aout, in-4 12 ff.

Brunet i 273.

14. Ovidius, Fastorum libri v par Faustum Andrelinuin recogniti.

Paris 1505, in-4 •

Panzer VII 516 (no. 139).

15- Terentius, Comedie a Guidone Juvenale explanate et ajodoco
Badio Ascensio annotate. Pour J. Petit.

Paris 1 508, 3 aoiit, in-fol.

Panzer VII 533; Cat. F. Muller (Amsterd. 1901), no. 390,

i6. Du Bellay, Guillaume, Peregrinatio humana. Pour Gilles de Gourmont.

Paris 1 509, 4 juin, in-4 •

Bibi. Nat. [Rés. m. Ve 752]; Panzer VII 539 (no. 337).

19 — S134>.



290 PAUL HÖGBERG

17. Sabellicus, Marcus Antonius Coccius, Duodecim orationes. Pour
O

Gilles de Gourmont. Paris 1 509, 7 juin, in-4 .

Panzer VII 540 (no. 339).

18. Sabellicus, Marcus Antonius Coccius, Exemploruni Jibri \.

Pour Poncet le Preux.

Paris 1509, 6 déc, in-fol.

Mus. -Brit. [715. i. 5]; Panzer VII 540 (no. 340).

ig. Cicero, Orationes Philippica; cum annotationibus I'. Maturantii &
Philip|)i Beroaldi.

Paris 1509, in-fol.

Panzer VII 540 (no. 341).

20. Cranston, David, Questiones addita; in librum de fortitudine Mar-

tin! de Magistris.

Paris I 5 10, in-fol. 8 ff.

1'kllechet, Cat. Versailles p. 193 (no. 64).

21. Josephi Flavii Antiquitatuni lihri \ii;inti, de bello judaico et Contra

Appionem per T. Rufinum träd. Pour Poncet le Preux.

Paris 1 5 1 1 , in-fol.

^fus. Brit. [4515 f.]; Panzer VII 557 (no. 485).

22. Silius Italiens, Cajus, Libri decem et septem cum huberriniis (sic)

Petri Marsi commentariis. Pour Poncet le Preux et F. Regnault.

Paris 1 5 12, II mai in-fol.

Äfus. Brit. [i 137 5. h. 2]; Panzer VII 567; Cat. F. Muller

(Amsterd. 1901) no. 414.

23. Andrelinus, De neapolitana fornouiensique victoria. Pour Jean Petit.

Paris 15 13, 4 oct., in-4

Cat. Rotschild I: no. 421 (3).

24. Buridanus, Joannes, Questiones super octo libros politicorum Ari-

stotelis annotate a Guillermo Baterel. Pour Jean Petit.
O

Paris 15 13, 24 juin, in-4 •

Bibi. Nat. [Res. E 68, 106, Res. R 131]; Mus. Brit. [519, i.

11(2)]; Panzer XI 483.

25. Lactantius, Opera. Tertulliani Apologeticus. Pour Jean Petit.
o

Paris 1 5 13, 9 janv., in-4 •

Panzer VIII 5 (no. 640).

26. Niderus, J., Manuale confessorum ad instructionem spiritualium

pastorum.

Paris I 5 13, in-8 .

Panzer VIII 10 (no. 680).

i
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27. Ponte, Petrus de, Prima et secunda Grammaticae artis isagoge.

Paris 1 5 14, 9 sept., in-4 .

Panzer VIII ii; Mus. Brit. [3837. b].

28. Plinius, Naturalis hystorije libri XXXVii [Ed. par N. Maillard].

Pour Jean Petit.

Paris I 5 14 (juin), in-fol.

Mus. Brit. [7003. eee. i]; Panzer VIII 18.

2g. Lockert, Georgius, Scriptum in materia noticiarum.
. .0

Paris 1 5 14, 24 nov., 111-4

Panzer VIII 18 (no. 743).

30. Philelphus, Franciscus, Orationes. Pour D. Roce.

Paris I 51 5, in-4 •

Panzer VIII 21 (no. 777); Pellechet, Cat. Versailles, p. 252
(no. 174); Rcvue des bibi. XIX 238.

31. Gellius, Aulus [Noctes Atticas]. Accuratione Johannis Connelli

[Conneau] ad recognitionem Beroaldinam repositus.

Paris 15 15, in-4 •

Panzer VIII 25 (no. 811). — Le Mus. Brit. [836. k. 4] posséde

une éd. sans feuillet de titre par Desprez [1520?].

32. Bebel, H., Bebeliana opuscula nova. Pour G. Vivien et Ch. Dude.

Paris I 5 16 (juill.), in-4 •

Bibi. Nat. [4°. Y' 5670, Res. p. Z 524, Res. Y^ 905]; Panzer
VIII 35 (no. 893).

33. Bassolis [Bassols], Joannes de, Ouestiones super quatuor libros sen-

tentiarum. Pour F. Regnault et J. Freilon.

I—4. Paris 1 5 16— 17, in-fol.

Bibi. Nat. [D 1197], Mus. Brit. [470 b.]; Panzer, VIII 41

(no. 95g); Pellechet, Cat. Versailles p. 173 (no. 29).

34. Almain, Jacobus, Opuscula. Pour Gilles de Gourmont.

Paris 1 5 18, in-fol.

Pellechet, Cat. Versailles, p. 164 (no. 11).

35. Dåres Phrygius, De excidio Troie cum figuris. Pour P. Goudeul.

Paris 1520, 7 aout, in-4 •

Bihl. Nat. [Res. J 17 19]; Panzer VIII 66 (no. 1194).

36. Calepinus, Ambrosius, Dictionarium.

1. Paris 1520, in-fol. Pour J. Petit.

2. Paris 1 52 1, infol. Pour Gilles de Gourmont et B. Aubry.

Pellechet, Cat. Versailles, p. 185 (no. 45— 46).

Voir aussi Rcvuc des bibi. XIX 252, 336; XX 2, 53.



ROSENHANESKA HANDSKRIFTSSAM-
LINGEN I UPPSALA UNIVERSITETS-

BIBLIOIEK

Ar EUGÉNE LEIVENHAUPT

När
den sjuttonårige Carl Gustaf D'Albedyhll den 7

februari 1818 offentligen i Uppsala försvarade sin under

Olof Kolmodins praesidium utgivna avhandling: 'Generosis-

simae gentis Rosenhanianae enarratio', anade varken han själv

eller någon av de närvarande akademiska lärarne, att det skulle

bliva honom förunnat att nära tjugu år därefter genom över-

lämnande till Uppsala universitets bibliotek av den såväl till storlek

som innehåll märkliga handskriftssamling, ur vilkens rika skatter

han hämtat materialet till sin avhandling, åt eftervärlden oskingrat

bevara detta dyrbara minne av den »genom kunskapskärlek,

historisk forskning och mångfaldig patriotisk verksamhet lysande

slägt» han däri skildrat.

På ett värdigare och även honom själv mer hedrande sätt

hade han knappast kunnat ge uttryck åt »den sonliga tillgifven-

het» och »den oinskränkta tacksamhet för hans från hans spädaste

barnaår åtnjutna och oupphörligen ökade välgärningar», vilken

han enligt sina egna ord i tillägnan av sin avhandling hyste

för friherrinnan Sofia Eleonora Jennings, f. Rosenhane,
den sista av »en ätt», för att ånyo citera hans ord, »som i 3 år-

hundraden ej upphört att tjena och gagna fäderneslandet och

som ännu i sin sista ättling sprider en välgörande glans öfver

Sveriges äldsta lärosäte, det hon frikostigt begåfvat». Genom
att till universitetsbiblioteket skänka denna stora handskrifts-

samling, som, ända sedan 1500-talet med sällsynt pietet och le-

i
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vande intresse samlad och bevarad på släktgodset Torp, av dess

sista ägarinna till honom överlämnades med full rätt att bestämma

över densamma, följde han blott det vackra föredöme denna hans

avlidna välgörarinna upprepade gånger under sin livstid givit.

Det Rosenhaneska stipendiet, stiftat av henne och hennes man
till förmån för idkarne av svenska historiens och antikviteternas

studium och första gången tilldelat Erik Gustaf Geijer, \'ittnar

ännu i dag jämte gåvan av det värdefulla mer än 1,400 volvmer

omfattande biblioteket och överlämnandet av den förste och

den tredje Gustafs byster och porträtt om hennes varma sympati

för Uppsala universitet och hennes livliga intresse särskilt för

historisk forskning, något som ju ej häller förefaller oväntat

hos ättlingen av en på Utterära och historiska intressen så rik

släkt, som den, vilkens stolta namn hon var den sista att bära.

De till flera tusenden uppgående Rosenhaneska handskrifterna,

som nu äro fördelade på den allmänna handskriftssamlingens olika

avdelningar', förvarades vid överlämnandet 1837 i mer än 400

band och konvolut, alla ordnade och delvis försedda med nog-

granna upplysande innehållsuppgifter, egenhändigt skrivna av

släktens siste manlige ättling, statssekreteraren Schering Ro-
senhane, vilken, ledd av en på grundliga studier fotad kärlek

för hävdaforskning och ett livligt samlareintresse, med det ur-

sprungliga släktarkivet införlivade en mängd handlingar av

allmänt historiskt intresse. Denna samlingens ursprungliga

karaktär av släktarkiv framträder tydligt vid en granskning av

förteckningen över nämnda mer än 400 konvolut, som ger till

resultat att nära en tredjedel utgöres av egenthga släkthandlingar.

Av släktens hos Anrep upptagna 83 medlemmar, de ingifta med-

räknade, äro också blott 29, varav 9 äro barn döda i späd ålder,

ej representerade i släktarkivet.

Från Södermanland ledde släkten sitt ursprung, och i denna

provins fortlevde den ock i tre århundraden, i det att det gamla

stamgodset Torp på sjön Långhalsens strand städse fortfor att

' På sista tiden har genom inköp, särskilt från den stora Hammerska hand-

skriftssamlingen, den Rosenhaneska samlingen erhållit värderika tillskott. Breven

1 till Bengt Rosenhane hava sålunda ökats med ett 70-tal. de till Johan med inemot 200.
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vara medelpunkten för släktens tidtals mycket omfattande be-

sittningar. I likhet med vad förhållandet varit inom många

andra adliga släkter, som genom sina medlemmars duglighet

eller förvärvad konungagunst uppstigit till rikedom och hög

social ställning från samhällets lägre mer obemärkta lager, före-

fanns ock här redan på i6oo-talet en tradition om ett förnäm-

ligt ursprung, som satte släktens upphov i förbindelse med den

gamla ansedda släkten Tre Rosor. Något säkert bevis för denna

traditions riktighet har dock ej kunnat anföras. Som släktens

stamfader måste ståthållaren i Nyköping Jöran Johansson

(1525—1577) betraktas. Genom sitt gifte med en ättling av den

gamla släkten Bölja befästade han en samhällsställning, som han

troligen redan förut vunnit genom egen duglighet och därigenom

förvärvad bevågenhet hos Södermanlands hertig. De minnen

av honom, som släktarkivet bevarar, äro dels ett fåtal egendoms-

handlingar från 1560, 61 och 73, dock i avskrift, och ett bytes-

brev mellan honom och Gustav Vasa av den 17 juli 1560 i origi-

nal, dels ett par brev till fru Carin i Sparresta 1561 och Anna
Clemensdotter Hogenskild 1570 och hans räkenskaper som för-

myndare för Erik Perssons till Mallma döttrar 1571—76.

Rörande hans hustru Märta Nilsdotter af Bölja-släkten

(f 1603), scm av sin moder ärvt Hvessingsläktens egendomar

Torp och Gräfseboda, det sedermera av Gustaf Rosenhane be-

byggda och efter honom uppkallade Haneberg, finnes ej mer än

räkenskaper för Torp 1586, 93 och 1603. Biografiska anteckningar

rörande henne 1552—1603 och mannen 1525—76 samt liknande

1561—76 finnas nedskrivna på 1600-talet men ånyo utredigerade

på 1800-talet.

Sonen Johan Jöransson (1571—1624), som stod i stor

gunst hos och erhöll många förtroendeuppdrag ej blott av fad-

rens gynnare Karl IX utan ock av Gustaf II Adolf, vilken i6i2

utnämnde honom till ståthållare i Nyköping, var enligt sonsonen

Johans omdöme i dennes självbiografi »en klok och lärd man».

Möjhgt är att hans sysslande med och ordnande av det kung-

liga kansliets handlingar, vilket ålåg honom, sedan han 1599

blivit utnämnd tiU »Riksens öfverste secretarius», väckt hans
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intresse för hans privata arkivs omvårdnad. Säkert är att

rörande honom och hans hustru finnes mer handhngar i behåll

än efter föräldrarna och däribland ej blott sådana, som angå

deras egendomar. Torp, Haneberg, Slätthammar (Stenhammar),

Säby m. fl. i Södermanland, Uppland, Värmland, Småland

o. s. v., utan ock brev tiU och från dem samt biografiska anteck-

ningar om honom 1587—1624, nedskrivna på 1600-talet.

Hans hustru Karin Scheringsdotter av släkten Arp

(t 1654) har i sina av eld svärtade och delvis mycket skadade

brev till sonen Gustaf, som med påskriften »Fru Carin Scherings-

dotters gambla förbrända bref» troget förvarats i familjearkivet,

tydhgen tidtals förseglade, lämnat en mycket sympatisk bild

av sig själv. I de för tiden ovanligt personliga breven tecknar

hon sig själv som en kvinna, vilken förenade ett klart praktiskt

förstånd med ett känsligt sinne och ett hjärta, som klappade varmt

för make och barn. Utom handlingar rörande arvskiftet efter

henne och hennes egendomar finnas ock handlingar rörande den

med henne utdöende Arp-släktens egendomar, bl. a. från 1586

och 92.

Naturligt nog intaga de handlingar, som röra den äldste av

hennes söner, riksrådet Schering Rosenhane (1609—63),

så väl med avseende på antalets storlek som innehållets värde

främsta platsen bland släktarkivets skatter. Det torde vara

svårt att uppvisa någon mer betydande svensk man, tiU vilkens

biografi det finnes så rikhaltiga bidrag, särskilt rörande hans

privatliv. I sin för sitt rena och manliga språk samt sin flärd-

lösa, redbara framställning utmärkta självbiografi, som finnes

bevarad såväl i original som i avskrift (X 287 o. 287 a), har han

lämnat synnerligen värdefulla bidrag tiU tidens kulturliistoria.

Viktiga källor för hans biografi äro ock anteckningar rörande

honom 164g—72, hans på latin förda dagbok i original under

resan tiU England, dit han 1629 följde ambassadören Jakob

Spens (X 351), samt de personalia, som upplästes vid hans be-

gravning (X 290 f).^ I någon om ock ringa mån belysande för

hans konstnärliga och litterära intressen äro de ritningar och

' Hava kommit med E. M. Fant's handskriftssamling.
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antecknade latinska sentenser, som bevarats. Ett minne av hans

förtjänstfulla verksamhet som överståthållare i Stockholm före-

ligger i en avskrift av hans 'Relation om Stockholms stad'

(S. 131).' Av hans politiska skrifter finnes en kopia av hans i

vår inre historia ryktbara stridsskrift: 'Samtal om de donerade

godsens reduction emellan Junker Per m. fl. i Linköping 1650'

(E 403) samt en svensk översättning av hans 'Observationes

politicae super nuperis Gallise motibus' 164g (H 275).^

Hans mångsidiga och framstående verksamhet som stats-

man, diplomat och högre ämbetsman belyses av talrika hand-

skrifter särskilt i de volymer, som på avdelningen »Svensk his-

toria» bära titeln 'Handlingar till Sveriges politiska historia

1632—63' (E 383, 398—400, 406, 407, 421, 422, 451, 455—457)-
Om hans enskilda ekonomi lämnas ingående kännedom i

hans egenhändiga 'Journal öfver utgifter 1643—53' samt över

utgifterna i Osnabriick och Miinster 1643 o. f.' (i X 290 k).

Hans noggrannhet i och intresse för sin ekonomi bevisas av

hans anteckning »till minnes huru iag åhr från åhr haffwer

förbättrat mitt capital i Landgodz och penningar, antecknat

på siön emellan Swerige och Tyskland in Augusto 1654» (även-

ledes i X 290 k).

Av största vikt och intresse för kännedomen om de förhål-

landen, varunder en svensk adelsman och godsherre levde under

1600-talet, äro hans många huvud-, verifikations-, räken-

skaps- och avkortningsböcker (X 290 p—y), som i detalj redo-

göra för alla utgifter för såväl egendomarna som för hans per-

sonliga del, bl. a. för böcker, tavlor, möbler, växter m. m. Om
hans intresse även för de minsta detaljer vid egendomarnes

skötsel vittna hans många egenhändiga instruktioner för olika

slag av tjänare samt liknande memorial för dem och barnen,

vilka han tidigt ville införa i hemmets och gårdarnas skötsel.

Hans vardagslivs förhållanden, huru han åt och bodde, yppas

för oss i hans köksräkningar och inventarier på möbler och

husgeråd. Till svenska trädgårdarnas historia kunna bidrag

' Förvärvad med v. Brinckman's samling.

- Kommen med Cederhjelm's samling.
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hämtas ur bl. a. hans egenhändiga memorial 1653 och instruk-

tion 1654 för trädgårdsmästaren i Stockholm, avräkningsböcker

1658—62, arrendekontrakt 1666 och inventarier 1661, 63 och 64

rörande trädgården på Munkelägret därstädes, frölistor m.' m.

Hans hus och gårdar i Stockholm kunna skildras på grund

av de talrika handlingarne i S 135 a, .bl. a. rörande palatset

på Riddarholmen, det på Söder, en tomt vid St. Clara m. m.

Hans många egendomar i Södermanland, Uppland, Småland,

Västergötland, Skåne, Finland, Danmark m. m. hava rika käl-

lor till sin historia i donationsbrev, jordeböcker, rusttjänst-

längder och reduktionshandlingar. Särskilt talrika äro de hand-

lingar, som röra hans och hans arvingars gods i Bremen-Verden

(H 224—230), vilkas värde ökas. därav, att de ej blott behandla

godsens ekonomi utan ock deras förvaltning i allmänhet. Så

förekomma där bl. a. rättegångshandlingar samt handlingar

och uppsatser rörande tyska förhållanden, mest i Bremen-Ver-

den 1645—54 (E 398)-

Hans stora intresse för godsens skötsel tog sig ock uttryck

i en av honom författad 'Lära och undervisning om Hushåld',

som finnes i behåll, ehuru defekt (D 1725). Av hans utförliga

arbete 'Oeconomia uti Tree delar, som handla om Personernas

embete, ortens beskaffenhet och kännetecken och thet arbete,

som på åtskilligt wis uti Hushållet förefaller' finnes ett exemplar

ur Lidéns samling (D 1726).

Breven från honom till modren, hustrun och barnen ge goda

bidrag till kännedomen om hans personlighet, ej minst om hans

intresse för barnens uppfostran.

Rörande hans hustru, Beata Sparre (f 1672), finnes utom

brev från henne till hennes närmaste och diverse skrivelser

även arvskifteshandlingar med inventarier och kreatursför-

teckningar vid Tista, Svärtesta, Rossvik, Scheringsberg och

Torp, jordeböcker, räkenskaper, anteckningar över utgifter,

reduktionshandlingar, samt brev till henne bl. a. från förvaltarne

av de tyska godsen. Rörande hennes död och begravning finnes

ett brev till sonen Axel från biskop Emporagrius och en P. M.

rörande begravningen uppsatt av dottern Beata Ribbing.
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Få äro bidragen till Scherings bägge bröders biografier.

Vad Gustaf (1619—84) angår, så inskränka de sig till jorde-

böcker, arvskiftes- och reduktionshandlingar samt en kopiebok

över fastigheter 1382—1678 (E 176)' förutom brev från honom

till föräldrarne, brorsonen Bengt m. fl., däribland till A. Mes-

senius. Om hans död lämnas meddelande i ett brev från bror-

sonen Johan till dennes syster Sofia. Egendomligt nog saknas

alla bevis på det vittra författarskap, som, om ock på sista ti-

den omstritt, dock länge tillskrivits honom.

Den äldre brodern Johan (1611—61) har blott efterlämnat

en del till honom skrivna brev 1659—^i samt en officiell skrivelse

av den 14 mars 1631 att åtfölja drottning Maria Eleonora till

Tyskland. Från hans bibliotek härstammar en handskrift (H

152) 'Deutsche Ordens Chronik', ett utdrag ur mindre Härmäs-

tarekrönikan, som bär ägarnamnet »Johan Hane» och sedan till-

hört sonen Lennart.

Av hans hustru, Brita Ribbing (1616—85), finnes utom

testamenten av 1676 och 78 flera brev, bl. a. till mannens bror-

son Johan, »hwilken uthi mitt huus såsom min sohn upfödder

ähr». Att hon fått Stenhammar i morgongåva intygas i en ori-

ginalhandling av svågern Gustaf. Deras ende, vid 20 år i Paris

1674 avlidne son Lennart har endast efterlämnat brev bl. a.

till modern samt informatorn Jöran Bergs räkenskaper 1672.

Till Katarina's (1616—68), den äldsta av Johan Rosenhanes

döttrar, biografi äro bidragen blott få. Då och då förekommer

hennes namn i modrens, brödernas och brorsönernas brev, men
utom några egendomshandlingar finnas endast några brev,

växlade mellan henne och brodern Gustaf, vilken författat det

i avskrift befintliga latinska epitafiet i Björnlunda kyrka över

henne och hennes andre man, Siward Kruse af Elghammar. En
avskrift av ett sådant i Stigtomta kyrka över hennes förste man,

Jakob Silfverpatron, har ock bevarats.

Till den yngre systern Märta's (1614—1701) tragiska levnads-

saga flöda däremot källorna rikligt. Ehuru redan kommen över

' En kopiebok över hans fastigheter 1414— 1683 (X 290 ö) har kommit från

v. Engeströmska arkivet på Grönsö.
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ungdomens gräns, föll hon 1648 offer för eget lättsinne eller en för-

förares svek. Denna i släktens trehundraåriga historia enstaka

händelse belyses dels av den senares, Per Andersson Appelmans

(sedermera drottning Kristinas guvernör på Ösel) supplik till

Schering d. ä., dels av de ovannämnda breven från Märtas mor,

i vilka hennes soig och hennes strävan att mildra brödernas för-

bittring tagit sig gripande uttryck. Märta, som, trots allt, dock

i början av 1650-talet blev sedermera majoren Tuwe Hökeflychts

maka, fick under ett nära trettioårigt äktenskap och mer än

tjugoårigt änkestånd erfara sorg och lidande i rikt mått. Av
hennes sex söner dogo fyra före henne, två som offer för mördar-

hand. Talrika och belysande för tidevarvets vilda seder äro de

brev och handlingar, som röra sonen Tuwes mord genom löjtnant

Johan Swinhufvuds förvållande. Efter mannens död förde hon

en till följd av sjuklighet och ekonomiska bekymmer sorglig till-

varo på Nynäs i' Värmland, dock mildrad genom brorsönernas,

särskilt Bengts omvårdnad, vilken senares brev liksom hennes

räkenskaper lämna bidrag till hennes biografi.

Av Scherings och hans hustrus sju döttrar uppnådde fem

mogen ålder, men blott den äldsta och den yngsta trädde i äk-

tenskap. Främst bland systrarne ej blott till åren utan ock

i avseende på begåvning och bildning tyckes Beata Ribbing
af Zernawa (1638—74) hava stått. Hennes bevarade uppsats-

och dagböcker samt brev till bröderna, över 100 till Bengt 1653

—

74 och nära 50 till Johan 1659^—63, vittna ej blott om goda kun-

skaper i franska, tyska, italienska och holländska språken samt

om någon insikt i spanska och latin, utan ock om mångsidig be-

läsenhet och rätt stor stilistisk förmåga. Hennes och systrarnes

brev erbjuda ett rikt material till en skildring av tidevarvets

kulturförhållanden. Att vid deras uppfostran avseende även

fastades vid deras eventuella framtidsställning som husmöd-

rar visar bl. a. fadrens egenhändiga 'Memorial för Beata och

Kirstin Rosenhaner h\'ar sin vecka att beställa'. Av hennes

testamente finnes en avskrift.

Kristina (1640—1703) har efterlämnat, utom brev till brö-

derna Bengt och Johan samt ett brev till henne från den lärde
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Job G. Ludolf, begravningsräkningar, arvskifte och lösörein-

ventarium.

Från Anna Katarina (1646—85) finnes brev till systern

Magdalena och bröderna Bengt och Johan. Angående hennes

död och begravning finnas flera brev och handlingar.

Till Sofia's (1651—93) biografi höra likpredikan, personalier,

bouppteckning, brev om begravningen, intyg om hennes dis-

positioner samt inventarium på lösören på Estad 1687. Egen-

händigt memorial av fadren för hennes följeslagare till Holland

1662, Louis De Geer, rörande hennes studier och den senares brev

vittna om fadrens intresse för hennes uppfostran, liksom hennes

brev till bröderna Bengt och Johan om det goda förhållandet

syskonen emellan. Magdalena' s (1656—96) handskriftliga kvar-

låtenskap består av personalier, brev från henne till brodern

Bengt och till henne från brodern Göran samt räkenskaper och

jordeböcker för hennes och hemies mans, C. G. Horn's af Ran-

zien (1685—1707), gods bl. a. i Västergötland 1696—1712 samt

inventarier på Haneberg och Kungs-Norrby i Östergötland 1699.

Av Scherings fem söner var Axel (1637—85) den äldste.

Utom handlingar rörande fordringar i hans sterbhus och Laihela

i Vasa län i Finland, finnas efter honom blott brev till modren,

bröderna Bengt och Johan m. fl. samt till honom bl. a. från Louis

De Geer, Erik Emporagrius, om modrens död, och J. Schefferus.

Rörande hans hustru, Beata Bonde (1647— 94), finnes endast

några brev bl. a. till Bengt. Från deras äldste son Schering

(f 1695) finnes endast brev till farbrodern Bengt 1688—04 och

från de bägge döttrarne endast brev från Beata Crusebjörn

(167.—1711) till Bengt och Johan 1701—06. Yngste sonen,

Göran Gustaf (1678—1754), är jämte sin talrika familj för-

vånande litet representerad i släktarkivet. Från honom själv

finnes blott några brev bl. a. till farbrodern Johan. Rörande

alla barnen finnes intet annat än personalier över tredje dottern

Charlotta Gustafva Hammarhjelm (1716—53).

Scherings andre son, Bengt (1639—1700), har utom räken-

skaps- och jordeböcker, reduktionshandlingar och rusttjänst-

längder (X 290 ak o. al) efterlämnat personalier (X 287 b),
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egenhändiga anteckningar, mest av ekonomisk art, 1662—74,

(X 290 d), räkenskaper vid begravningen m. m. samt en stor

mängd bre\' till och från honom 1660—99. Hans ställning som
hovmarskalk tycks hava fört honom i beröring med många
olika slags människor, mest naturligtvis i samhällets högre lager.

Bland breven till honom (E 528—53g a), av vilka de flesta

förskriva sig från medlemmar av hans egen samt Släkterna Gyl-

lenanckar, Bonde, Hård af Segerstad, Kruse af Elghammar
m. fl., märkas sådana från konstnärer som Truls Arfwidsson

och D. Klöcker-Ehrenstrahl, militärer som R. v. x\scheberg,

E. Dahlberg, S. G. Helmfelt och O. W. Königsmarck, ämbets-

män som C. Gripenhjelm, E. Lindschiöld och J. G. Stenbock,

lärde och andlige som J. Baazius, O. Rudbeck d. ä., H. Scluitz,

O. Swebilius och P. Winstrup samt från ämbetsmännen i Bre-

men-Verden F. Petraeus och E. Richter. Bland breven från

honom i original och koncept märkas de till släktingarne, N.

Gyldenstolpe och J. Schefferus. Från hans verksamhet som

hovmarskalk förskriva sig inventarier öfver K. Husgerådskamma-

ren 1655—70 (L 515); 'Handlingar rörande Håfhållningen 1663

—

99' (L 516, 516 a) samt räkningar och kvitton på Carl XI:s en-

skilda utgifter 1688 (L 518) ävensom sannolikt en stor del av de

handskrifter, som förvaras i 'Handlingar rörande kröningar, kung-

liga bröllop m. m.' (L 511 och 512) och 'Handlingar rörande stats-

ceremoniel' (L 514).

Från hans hustru, Ebba Maria Sparre (1663—1740),

finnes endast några brev till mannen och svågern Johan i behåll.

Rörande den fjärde av Scherings söner, Göran (1649

—

"]"]),

finnes utom räkenskaper, bl. a. sådana för hans och brödren Fre-

driks utgifter i Uppsala 1665—68, och brev till Bengt endast

räkningar för hans begravning.

Näst Schering d. ä. har ingen lämnat så rikliga bidrag till

släktarkivet som dennes tredje son, Johan (1642—1710). Hans

verksamhet som president i Wismarska tribunalet, ambassadör

till Berlin, hovmarskalk m. m. samt stor godsägare kan ingående

skildras på grund av de talrika källskrifter, som här bevarats.

I sin självbiografi på franska, i original (X 287), har han lämnat
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ett högst värdefullt bidrag till sin levnadsteckning, som kan

fullständigas genom kgl. brev rörande hans utnämningar och till-

fallna donationer (X 290 e), hans dagboksanteckningar i tyska alma-

nackor för 1684, 88—98, 1700, 1702—07 (X 290 a), hans memorialer

i original för 1701—10, hans testamente m. m. Om hans syss-

lande med juridik vittna hans hithörande egenhändiga anteck-

ningar på latin (B 188), om hans intresse för nationalekonomiska

och politiska frågor de egenhändiga anteckningarne 'om handeln

på Holland m. m.' (L 123), 'om Nederländernas tillstånd, intra-

der, acciser, amiralitet . . . landsmilicen m. m. 1662' (H 242 a),

'Discours om Holstenske wäsendet och puncter om Keyserlige

och Fransöske alliancen', liksom följande handskrifter, som till-

hört honom: 'De ratione status imperii Germ.' (H 216); Böttcher:

'Chronica des ländes Bruthenia ietz Preussland . . . 1609' (H 153);

Kreffting, H.: 'Discursus de Republica Bremensi' (H 222) samt

'Copialbuch d. Erzbischoftum Bremen, alle ihre Rechte und

Gewohnheiten betreffend' (H 223), troligen från 1508 men i av-

skrift från mitten av 1600-talet, vilka alla enligt anteckning

tillhört honom 1673. Om mångsidigheten av hans intressen

vittna ock bl. a. en 'Religiös betraktelse' samt 'L'Instruction

pour TEducation d'une jeune fille', översättningar till svenska av

Isocrates tal samt allehanda dikter såsom bl. a. 'En älskande

qvinnas häftige och åthskillige affecter, imitation af dhe Grekiska

och latinska poeter' med tillskrift »Pour ma tres chére et tres

aimable moitié Christine Wrangel» och 'Tröst i motgång' med
dedikation till »min hiärtans Stina. Wismar d. 22 Dec. 1691»,

antagligen enda barnet Kristina.

Om hans presidentstid vittna de talrika handlingar rörande

Wismarska tribunalet, som bevaras i H 236 a. För sin ambassad

till Berlin, om vilken finnes en mängd handlingar i F 127 a, redo-

gör han i egenhändigt Diarium 1704—07 (F 103). Det uppdrag

han erhållit rörande hertiginnan av Mecklenburg-Giistrow bely-

ses av handlingar i F loi samt av brev från honom i original

och koncept till denna furstinna och hertig Fredrik Wilhelm

av Mecklenburg-Schwerin samt brev från olika medlemmar av

de Mecklenburgska furstehusen (E 544, 545) Från hans hovmar-
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skalkstid stammar 'Acta Economica Reginae Hed.\ågis Eleonorae

1667—86' (L 517). Bland de talrika breven till honom (huvud-

sakligen i E 517—527 a) märkas sådana från bl. a. R. v. Asche-

berg, Joh. Bilberg, C. Ekeblad, N. Gyldenstolpe, O. Hermelin.

A. B. Horn, A. Leijonstedt, J. Lilljenstedt, C. G. Rehnsköld,

J. G. och M. Stenbock, J. Stjernhöök m. fl.

Rörande hans ekonomn finnes jordeböcker och reduktions-

handlingar, egenhändiga ekonomiska anteckningar 1677—82,

diverse inventarier 1681, 87, 98, 91, 1701 på husgeråd, mobilier,

dukar, porcellin o. d. (huvudsak!, i X 290 ae). Bland hans pap-

per förvaras ock 'Memorial' på hans och brodern Görans ut-

gifter i Uppsala och Stockholm samt för reparation av bygg-

ningen i Uppsala 1658.

Johan var gift icke mindre än fyra gånger. Hans första

hustru, Kristina Wrangel af Lindeberg (164. —82), har

utom en jordebok 1660 efterlämnat sitt testamente. Bouppteck-

ning, arvskifte, begravningsräkningar och lista på begrav-

ningsgästerna hava troget bevarats av mannen, som även för-

fattat ett latinskt epitafium över henne.

Över sin andra hustru, Märta Sparre (n:o 11) (1651—1700),

har Johan författat personalier, bevarade liksom koncept till

bjudningsbrev till begravningen och kontrakt rörande kistan.

Efter den tredje hustrun, Katarina Eleonora Lillje

(1 1704), finnes utom intyg om lysningen 1701, morgongåvobrevet

och ett inventarium på silver m. m. på Slagårda 1684 och 94,

diverse handlingar rörande dödsfallet, såsom mannens egenhän-

diga P M. om begravningen d. 26 april 1706, bouppteckning,

inventarium på hennes diamanter, silver m. m. vid dödsfallet

och rättegångshandlingar rörande hennes testamente.

Angående den fjärde hustrun, Eleonora Kristina Oxen-

stierna af Korsholm och Vasa (t 1715), finnes utom jorde-

böcker och räkenskaper en konceptbok för affärsbrev 1711—13,

inventarium på silver, handlingar rörande Marieberg i Björk-

viks sn samt hennes gravskrift på latin.

Angående Schering d. ä:s jmgste son, Fredrik (1653—1709),

finnes utom räkenskaper, bl. a. för vistelsen i Uppsala 1668—71,
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jordebok, kopiebok 1632—89, 1672—1704, inventarier på Torp

och Grinda 1687 endast ett astrologiskt horoskop på tyska

(i X 290 e), personaHa (ibid.) och några brev till honom

samt från honom i koncept och original. I behåll äro hans

hustrus, Katarina Juliana Kruse's af Kajbala (f 1738),

morgongåvobrev på pergament, arvskifte efter henne 1739 och

nyhetsbrev från beställd korrespondent i Stockholm rörande

kriget 1701—02.

Efter den yngste av sönerna, Fredrik (1687—1709), finnes

blott ett astrologiskt horoskop på tyska, likpredikan med per-

sonalier samt tacksägelse.

Till den äldste sonen, generalmajoren Schering's (1685

—

1738) biografi kunna däremot många och ^'iktiga bidrag hämtas

ur följande självbiografiska anteckningar (i X 290 f m. m.):

hans Journal 1714 '%—1718 i sept.; 'Kort utdrag af mitt lef-

werneslopp giordt vvijd Tijstad Ao. 1719 d. 17 Oct.'; 'Under-

dånig berättelse på de charger jag till mitt fångenskap hafft

uti H. Högstsahlig Mayts tiänst sampt de actioner iag uti

detta kriget bijwarat 1704—20' af d. 13 Nov. 1722 samt Dag-

bok för 1727 i en interfolierad almanacka (X 288) och 'En liten

MinnesBok på det som är Förelupit ifrån det iag släp utur

mitt fångenskap i Ryssland 1714—24', alla i original. Full-

makter, inlagor och brev, personalier, testamente, arvskifte

m. m., jordebok 1721 fullständiga dessa. Bref till honom från

bl. a. Fredrik I, Nils Gyllenstjerna, A. B. Horn och Nicodemus

Tessin äro bevarade (F 106).

I behåll finnes hans första hustrus, Hedvig Sofia Oxen-'

stierna's af Korsholm och Vasa (1686—1735), morgongåvo-

brev på papper och pergament, hennes 1700 påbörjade dagbok

omfattande 1693—1702 m. m. (X 279 b), förteckning över hen-

nes och mannens arvslott efter hennes moder 1727 samt inven-

tarium och av\dttringsinstrument vid arvskiftet efter henne själv'

1736. Hans andra hustru, Märta Baner (1708—46), har blott

efterlämnat en husesyn vid och en förteckning på övertagna
j

lösören och husgeråd på Tista vid hennes övertagande av egen-

domen 1739.
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Hans ende son, Fredrik Bengt (1720—1800),. har efter-

lämnat fullmakter m. m., reseanteckningar 1747 (X 388 b),

bouppteckning, tacksägelse, affärsbrev i koncept samt brev till

honom.

Ättens siste manlige medlem, statssekreteraren Schering

(1754—1812), har förutom en 1795 egenhändigt skriven merit-

förteckning, betyg och fullmakter efterlämnat dels en stor sam-

ling brev från och till honom, dels flera av honom författade

arbeten i original. Bland hans korrespondenter märkas nästan

alla samtida svenska statsmän och diplomater. Ett särskilt

band (F 852) inrymmer brev från L. v. Engeström och G.

af Wetterstedt. Hans stora historiska och bibliografiska intresse

och ledamotskapet i ett par akademier förde honom i livlig för-

bindelse med tidens främste män på dessa områden, ej blott i

Sverige utan ock i Finland och Danmark, varom talrika brev

från och till honom bära vittne. Mycket omfattande äro hans

brev till systern S. E. Jennings 1775—1812, till hennes man
1790—99 och till den yngre systern K. M. Ulfsparre 1787—95.

Om hans bibliografiska intresse vittna Anteckningar (U

230); 'Continuatio Catalogi Diss. Lideniani' (U 244); Förteckning

på kopparstick, kartor och planscher införda i K. Vet. Akad.

Handlingar m. m. (U 253); Kronologisk förteckning å svenska

periodiska skrifter 1600—1800 (U 257 i); Förteckning på svenska

calendarier 1600—1770 (av J. Björnstjerna, Ups. 1771) inter-

folierad med tillägg (U 257 k); om hans historiska intresse:

strödda anteckningar i svensk historia; Riddarelängd 1748

—

99 (X 102); 'Histoire de Snede' (till 1784) (E 96); avskrift med
tillägg till Berchs Lefvernesbeskrifningar. Av hans hand äro

ock Tal öfver Gustaf III i Frimurareorden 1795' (F 616 b^) samt

'Förteckning på Friherrliga Rosenhanska Manuskriptsamlingen

... på Torp . . . till större delen samlad af Schering Rosenhane,

som sjelf författat förteckningen deröfver' (UB:s arkiv M 4).

Om ättens sista medlem, Sofia Eleonora Jennings

(1757—1837), h^r samlingen blott ringa att meddela. Koncept

till bouppteckning efter henne 1839 och hennes man 1828 jämte

en samling brev till henne och mannen från prinsessan Sofia



306 EUGÉNE LEWENHAUPT

Albertina 1815—27 är allt, men hennes minne lever genom hen-

nes förut omnämnda frikostighet mot Uppsala universitet, hennes

gåvor av 1,800 volymer till K. Vitterhets, historie och antikvi-

tets akademien 1827 (katalog av Schröder U 297) och av 600 voly-

mer till Strängnäs gymnasium.

Efter systern Katarina Magdalena Ulfsparre af Brox-

vik (1759—99) bevaras blott tacksägelsen efter henne och efter

brodern Johan Gustaf (1762—82) endast meritförteckning

och fullmakter.

I fråga om de handskrifter, som ej tillhört släktarkivet i

egentlig mening, är det i allmänhet ej möjligt att avgöra, vilken

av släktens medlemmar de en gång tillhört, då ägarnes namn
blott enstaka gånger finnes antecknat, såsom på de förut an-

förda Johan tillhöriga samt Tegel, E.: Erik XIV:s historia (E

263), som har anteckningen: »Ex. bibi. Frederici Rosenhane

Anno 1673». En stor del har dock tillkommit tack vare stats-

sekreteraren Schering's samlareintresse, bl. a. antagligen de, som

tillhört C. G. Warmholtz såsom Hallman, L.: Beskrifning

öfver Strängnäs (S 120) i avskrift, enligt Warmholtz' anteck-

ning gåva av biskop J. Serenius; Sperling, Otto: 'Dissertatio

de nomine et festo juel septentrionalium. Havnife' (H 113 a),

avskrift av ett tryckt arbete; Dahlberg, E.: Handlingar angå-

ende Svecia antiqua (U 147); 'Narratio quibus artibus Carolus

Sudermanniae dux Regnum Suecise invaserit ..." (E 339), polsk

samtida avskrift, enligt Warmholtz' anteckning skänkt till

honom av C. R. Berch 1729 samtidigt med Politica (på tyska)

och 'Discursus de Imperii armatura' (P 124); 'Vom Königreich

Schweden' (E 57), en del av ett större arbete över Europas stater

tiU Kristinas sista regeringsår, men skriven senare; 'Tideräkning

öfver konung Carl XI:s hjeltebedrifter' m. m. (E 150 b) samt

antagligen Miscellanea angående mynt (L 227), delvis skriven av

C. R. Berch.

På avdelningen Svensk historia förefinnas talrika hand-

skrifter från Schering d. ä:s arkiv, särskilt i de buntar, som äro

betecknade 'Handlingar rör. Sveriges politiska historia 1632

—
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63' (E 383 m. m.), som bl. a. innehålla Strassburg, P.: Rela-

tion om beskickningen till Konstantinopel 1634, och 'Carmen

in obitum et abitum Albert Wallenstein 25 Febr. 1634' (E 383);

latinska verser om och till drottning Kristina, avskrifter av brev

från Schering d. ä. till Adler-Salvius 1638—48 (E 398). I tvänne

samlingar 'Handlingar om drottning Kristina' 1654 o. ff. år, den

ena (E 406) med avskrifter av brev och liknande 1654—89, den

andra (E 407) med bl. a. latinska och italienska dikter om och

till drottningen samt i en volym 'Riksdagshandlingar 1633—44'

(E 382) ingår likaledes mycket, som tillhört Schering d. ä.

På samma avdelning finnes ock (E 126 i) en av assessorn i

Antikvitetsarkivet lagman Sam. Lundberg åstadkommen sam-

ling, som bl. a. innehåller Annotationer om den äldsta svenska

historien och om svenska statsverket, om de gamla Göthers

rättvisa, om Tavastland; vidare Olaus Petri's Svenska krö-

nika (E 23) i avskrift från 1613; Laurentius Petri: 'Then swen-

ska Chrönikan' (E 44) från 1588, densamma från 1594 samman-

bunden med Peder Swart: Gustaf Ls krönika (E 45); en volym

(E 53) innehållande i) 'Then gamble Crönicke, som utvisar

huru Danmark hafver legat under Sverige' (28 blad), från medlet

av i6:de seklet', 2) 'Synopsis historice Suecanée ex Johanne Magno'

(fortsatt till 1632); 'Ett kort extract på någre merkelige saker

som äre i Sverige förelupne' af L Lagerfelt (går till 1614); Törner,

F.: 'Observationes in historiam regum patrise nostrae' (E 61),

föreläsningar i Uppsala 1710 på latin och svenska (går till 1523);

Benzelius, E.: 'CoUegium i svenska historien' (E 76) med början

delvis omarbetad och fortsatt till 1723 efter Upmark-Rosenadlers

föreläsningar; E 7g, samma kollegium, hållet 1716 och 1719," Sam-

mandrag af Sveriges historia till 1723 (E 81), skrivet 1724; Schön-

ström, P.: 'En kort anledning till Svenska historiens förbätt-

rande' (E 83) i samtida avskrift; Handlingar i Sveriges historia

1569—1681 med register (E 147); Miscellanea historica Svecana

1495—1716 (E 14g) mest från 1600-talet; E 150 a, innehållande

i) Törner, F.: 'Atlantis Platonica Rudbeckiana asserta adversus

' Uppgifterna om handskrifternas ålder äro till största delen hämtade ur uni-

versitetsbibliotekets handskriftskataloger.
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mag. Christ. Boicum Grimma-Mesnicum', Upsaliae 169g. 2) 'Ob-.

servationes ad Lapponias illustr. partem primam'. 3) Feust-

Idngius, C. F.: Notse ad Saxonis gram. Historiam Danicam ed.

Basileae 1532; Sven Elofssons Paralipomena 1556—79 (E 249),

möjligen original; E 313, 322, 323, 327 och 338 innehållande

de vanliga stridsskrifterna mot Karl IX; Scheler, J. H.: 'Gustaf

Adolfi Zweyjährig gefiihrter Krieg in Teutschland' . . . (E 363)

från 1716; 'Epistolae diplomaticse ad Axel Oxenstjerna' (E 388)

i avskrift av L. Norrmannus; van der Grlin, J. C: 'Herzog Bern-

hards von Sachsen-Weimar Heldenthaten' 1632—39 (E 389);

Fabricius, Jacob: Brev till C. Gyllenhjelm d. 20 okt. 1646 angå-

ende Joh. Werners vaticinia (E 401); 'Relationen dessen was

bey der Niimbergischen Executionshandlung besonders in der

Frankenthalischen Restitutions- und Temperamxentssache vor-

gelauffen' (1649—50) (E 405); Ehrensten, E.: 'Relation och

summarisk deduction öfver the Consilier och actioner som ifrån

1655 af K. M' intill Jan. 1660 förrättade äro' (E 426); Hand-

lingar till Sveriges politiska historia (E 455—457) med över-

vägande handskrifter från Rosenhaneska arkivet; Regerings-

formen 1634 och ständernas examen 1660 (E 458 b) från 1600-

talet; K. M:ts proposition till Secreta utskottet d. 9 sept. 1697

(F 117); Acta publica vid riksdagen 1710 med förteckning öfver

Borgarståndet (F 123), samtida avskrift; Upphandlingsdepu-

tationen, 'Rechnung aller gehabten Einnahmen und Ausgaben'

1716 och 1717 (F 124, 125); Brev och koncepter från P. N. von

Gedda under hans ministertid i Paris 1719—21 (F 148 a) och Brev

från ministern i Paris J. C. von Bahr till P. N. Gedda 1725—37
(F 326—329); von Finkenstein: 'Relation générale de la diéte

tenue å Stockholm en 1738' (F 336), senare avskrift; Journal

från Riddarhuset 1740—41, samtida avskrift på tyska (F 343)

och på svenska (F 344); Rådsprotokoller 1751—54 i befordrings-

frågor (F 359) i avskrift; Rappe, Christoffer: Riksdagskoncepter

1760—72 (F 373); Höpkens och Carlssons Resa till Konstanti-

nopel 1734—37, (F 381 c) avskrift; Kabinettets för utrikes brev-

växling kurirräkningar m. m. 1792—1801, bland statssekretera-

ren Scherings papper (F 731 a).
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På avdelningen Utländsk historia märkes utom de

förut omnämnda: Rousset, Jean de Missy, historiograf hos prinsen

av Oranien 1682—1762: 'Mémoires du 7 Sept. 1736 jusqu'ä la

fin de 1737' (H 8), möjligen original; Bring, S.: 'Historia illustrata'

I, föreläsningar i Lund 1757 i avskrift med föreläsarens egen-

händiga rättelser (H 10); Flintenberg, J. D.: Historiska anmärk-

ningar (H 29), röra mest svensk historia och nordmannatågen;

Westhovius, Willich: 'Historica Veritas opposita Jani Minoris

Suemensis — Anno MDCXIV (H 116), i original, en stridsskrift

mot Messenius, som 165g förvärvades av Johan Lagercrona;

Ransakning på rådhuset i Köpenhamn med Dina Winhofer d.

14—28 Maj 1651, original (H 117); 'Relation von der Königl.

Stadt Riga . . . von 1521 biss 1600. Geschrieben von Dierich

Senger jun. Reval i6go' jämte 'Kurtzer Extract d. Öhst- undt

Lieffländischen Geschichten bis auf diese Zeit 1674' (H 134);

Privilegier för Riga 1561—1647, vidimerade och insända till

drottning Kristina 1650 (H 141); Lifflands och Estlands historia

(H 146), handlande om Ösel, Riga, Reval m. m. senast 1688;

'Relation de la campagne en Westphalie et dans TElectorat

d'Hannover . . . 1763' och Du Pont: 'Lettres å C. F. Scheffer

1773' (H 260); 'Le cérémoniel de France en abrégé pour le corps

diplomatique par M. Dufort . . . 1763' (H 268); 'De variis Summi
Pontificis redditibus' (H 326), troligen från början av 1600-

talet; Pinaoro, Tarqvinio: 'Discorso', rörande påven Paul V:s

politik mot venetianerne (H 327), från början av 1600-talet;

'Relation de Rome' (H 328), från omkring 1660; Bernfeltz, Barth:

'Geodetica Descriptio territorii Bibriorientalis sive dominii et

parochise Oist-Beverensis 1617' [Ost-Bevern i Westphalen] (H

461). De fyra sista hava antagligen liksom De Vals: 'Les interets

des Princes en general tant aliées que non aliées ä la France

avec la Ligue des treize cantons de Suisse et la république des

Grisons'. . . (H 257), som är dedicerad till Schering d. ä., tillhört

dennes arkiv; Malmogius, E.: 'Dissertatio de Thule ubi arctoi

orbis vetus geographia . . . declaratur in Gymnasio Stockhol-

mensi 1648' och Celsius, M. et Karlström, S.: 'De Thule . .

.'

diss. Ups. 1673 (H 451); Cassell, Joh. Phil.: 'Observatio Historica
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de Frisonum navigatione fortuita in Americam seculo XI facta.

Magdeburgi 1741. cum . . . auctoris . . . accessionibus . . . de-

scripta ... 6 Octobr. 1758' (H 456).

Bland handskrifter rörande Statskunskap finnes: Kam-
mecker, M.: Svensk statskunskap, kollegium i Uppsala (L 4);

Anteckningar i statistik öfver Sverige och Pommern (L 8); Elers,

J.: Register öfver k. resolutioner för städerna 1614—1766 (L 20);

BergskoUegii relationer af 1666 och 1697 m. m. (L 55); Thim,

Henrik: Tåländers dröm (L 127); Kommerserådet Westbergs

votum med kommerserådet Lissanders (egenhändiga) anmärk-

ningar med anledning av ett KommersekoUegii betänkande d.

2g okt. 1778 rörande rikets handel och näringar (L 150); Hand-

lingar om mått, mål och vikt, särdeles svenska kommissionen

1737 (L 201); Handlingar om myntväsendet (L 207); Betänkande

om banken från början av frihetstiden (L 214); Instruktioner

för kollegierna 1720 och 1723 (L 245); 'Ordinantiebok', inne-

hållande bl. a. 'Knektars månadslöning 1635' och diverse från

1500-talet (L 260 g); Förslag att undanrödja orsakerna till all-

mogens fattigdom och ödehemman, dat. d. 8 mars 1716 (L 287);

KrigskoUegii berättelse till kronprinsen Adolf Fredrik om lantför-

svaret d. 30 dec. 1743, speciellt om KrigskoUegii inrättning (L 319).

Den topografiska avdelningen i bibliotekets handskriftssam-

ling erhöll ur Rosenhaneska arkivet en mycket stor tillökning,

naturligt nog mest rörande Södermanland, bl. a. iS 124 b—g.

Av städerna äro Nyköping, Södertälje och Mariefred mest före-

trädda, Nyköping av bl. a. Privilegier och handlingar 1399

—

1727 i avskrift från 1727 (L 31). I Jönåkers härad märkes

Marieberg (1615) i Björkviks sn; Baldersta i Hälla sn, Wijk

och kyrkan i Stigtomta sn; Tista i Barbo med bl. a. gårdhand-

lingar 1588 och 1615, specialräkningar 1649—51, 54, räkenskaper

1685, 92—95, 1707—20, inventarier 1657, 73, 80, 1736, 38, 39,

Schering d. ä:s memorial för Staffan Olsson 1661, Johans rörande

böndernas arbete hösten 1687, våren 1688, 91 m. fl. dylika,

'Betiänters löningar' 1689, 90, 96, handlingar rörande stenhusets

reparation 1768—73 och besittningsrätten till bibhoteket 1729

—

36; samt Täckhammar i Barbo sn.

I
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För Övriga södermanländska egendomar meddelar jag föl-

jande översikt:

Rönö hd: Lövsund, Snesta och Ön i Runtuna sn.

Daga hd: Nässelsta i Gryt sn (bl. a. spannmålsräkning 1684); kjTkan och

Ekhov i Björnlunda sn.

Villåttinge hd: Grinda i L:a Malma sn (bl. a. originalhandling 1626,

inventarium 1687); Stenhammar i Flen sn.

Oppunda hd: kyrkan i Husby-Oppunda med Rosenhaneska graven;

Torp (bl. a. handlingar 1603, 1615; räkenskaper 1586, 1593, 1603; inventarier

1673, 79, 8y) och Tärnö i samma sn; Svärdsta i Bettna sn (bl. a. inventarium

på kreatur 1673).

Väster-Rekarne hd: diverse strögods

Öster-Rekarne hd: Lundby och Rossvik i Husby-Rekarne sn; Hane-

berg i Näshulta sn (bl. a. handlingar 15S6, 1593, 1643, inventarier 1699).

Selebo hd: diverse strögods.

Öknebo hd: Edesta och Långbro (bl. a. orig.-handlingar 1617, 19) i Vår-

dinge sn.

Svartlösa hd: Karshamra i Grödinge sn (bl. a. Johan IILs brev 15S9);

kyrkan med Wredeska gravkoret i Salems sn.

Sotholms hd: kyrkan och Vendelsö i Österhanninge sn.

Av landets andra landskap märkes Uppland med det i

Järfälla sn belägna Säby, förr Scheringsberg, med räkenskaper

164g—54 och kreatursinventarium 1673; Östergötland med
Engaholm i St. Anna och Kungs-Norrby i Brunneby sn; Värm-
land med Nynäs i Kil sn jämte strögods; Småland med Roma
eller Rumma i Västerums sn; Skåne och Västergötland
med strögods. Från och om städerna finnes mycket rörande

Stockholm (bl. a. i S 135 a) och Uppsala bland Schering d. ä:s

papper; Öregrunds privilegier och handlingar 1491—1714

(L 32). Från Finland finnes handlingar rörande Helsingfors

1569—1657 i avskrift från 1700-talet, Ikalaborg i Kalajoki

sn samt Laihela i Korsholms hd, Vasa 1. Till de tyska

godsens historia finnes rikliga källor i HandUngar rör. godsen

i hertigdömet Bremen (H 224— 228), Bref rör. desamma (H

229), Rättegångshandlingar där (H 229 a) samt Handlingar rör.

Pommern, Bremen och Verden (H 230). Bland topografica

märkes även Floraeus: 'Flores antiqvitatis Scaniae' (S 57), skilj-

aktig från den tryckta; Adelstjerna, N.: Beskrifning öfver slott.
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kungsgårdar m. m. i änkedrottningens lifgeding 1717 (S 112);

Ugla, N.: Beskrifning öfver Vadstena län, och Törnhjelm, M.

K.: öfver Svartsjö (S 112).

Inom facket Juridik finnes: Förslag till ärfda- och bygg-

ningabalk 1692 (B loi o) i samtida avskrift; 'Kort manual öfver

Sveriges Lands- och Stadslag' (B 162), från slutet av 1600-talet;

'Project af en kort uthtydning öfver Sveriges Landslag . . .

opsatt åhr 1683 och sedan förökt af Magn. Bechio' (B 169),

vilken liksom 'Acta publica 1282—1688' (B 334) enligt anteck-

ning 1706 tillhört lagman Johan Björling (f 1707); Nehrman:

'Jurisprudentia' (B 186 k) och 'CoUegium i Jus publicum' (B

387 e) samt Inledning till svenska statslagfarenheten (B 387 1);

'Kort berättelse om domstolarne . . . isynnerhet Svea Hofrätt'

till arvfursten »öfverlefvererad» d. 2 maj 1745 (B 230); Jönåkers

härads dombok 1600—10 m. m. (B 256); Karl XI :s hovartiklar

1687 (B 303), enligt anteckning »köpt 'Vi, 1708 Rosenhane»;

'Transumpt och extract af alle . . . riksdagsbeslut . . . 1282

—

1668' (B 327), avskrift från tiden kring 1700; Förteckning på

ordningar m. m. 1219—1689 (B 335); 'Om kongens och arffwe-

furstarnes o. d. i Swerige magt m. m.' (B 373), från 1600-talet;

Betänkande om friheten att trycka allehanda böcker (B 378),

från mitten av 1700-talet, möjligen översättning från engelskan;

Sparre, Erik: 'Pro lege, rege et grege' (B 395 c), samtida avskrift.

Avdelningen Kyrkohistoria har erhållit blott följande

bidrag: Handlingar rör. andliga godsens reduktion i Vesterås

recess m. m. (K 32); Brunnerus, M.: Betänkande om trolldoms-

väsendet (K 84), från tiden 1672—79 (volymen B 126 innehåller

Rosenhane, G., och Lundins, C: LTppsats om trolldomsväsendet);

Örnhjelm, C: 'Relation om Bispars m. fl. jordagods ... ad 1527',

författad 1691 (K 92, 93); Nehrman: 'Kort inledning till juris-

prudentiam ecclesiasticam' (K 132).

Till avdelningen Matematik höra Stjernhjelm, G.: 'Carls

Stafs skick, nytta och bruk' i handskrift från 1600-talet med
tre kopparstick; 'Mensurae regni Svethise' och 'Archimedes re-

formatus' med anmärkningar av Fredrik Herman Höljer (A 8).

Till avdelningen Filosofi höra endast Menius, Fr.: 'Pandora

1
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Sophica' 1638 (P 8) och Odcl, A.: 'La vraie Gloire d'un Peuple

en general et du Peuple Suédois en part' (P 131), och till avdel-

ningen Vitterhet v. Dalin, O.: Bref på prosa och vers till Ul-

rika Spens, f. Falkenberg d. 6 aug. 1747 i original (V 5); Lanner-

stjerna, I. M.: Pageaden, samt 'Dianea, en prinsessa från Cypern',

allegorisk roman av obekant författare (V 145).

Med släktarkivet hava under olika tidpunkter införlivats

handlingar rörande personer, som genom släktskap eller av annan

anledning stått släkten nära. Ej blott för personalhistorien

utan ock för vår politiska historia viktiga äro de talrika hand-

skrifter, som tillhört och angå diplomaten Per Olof von Asp

(1745—1808). Om de alla en gång tillhört Rosenhaneska sam-

lingen kan ej säkert uppvisas. Med genealogiska och biografiska

uppgifter om honom och hans förfäder (i X 240) har förhållan-

det varit sådant, säkerligen också med de 14 volymer (F 812 a—n),

som 1 84 1 skänktes till biblioteket av ryttmästaren Gustaf

Jennings, brorson till S. E. Rosenhanes make, efter vilken han

väl ärvt dem. Dessa volymer innehålla handlingar och brev

angående von Asps ministertid i Konstantinopel 1791—95 och

i London 1795—1802, officiella inlagor och rapporter samt tal-

rika brev 1763—1807 och diverse avhandlingar och uppsatser

rörande Sveriges politik och ekonomi. I en volym 'Handlingar

rör. Sveriges handel och sjöfart' (L 133) ingå flera, som tillhört

Rosenhaneska samlingen, bl. a. en uppsats om handeln i Le-

vanten, som möjligen härrör från von Asp. Hur hans 'Resa i

Levanten' (X 407) kommit till biblioteket, finnes ej antecknat.

Med Fredrik Bengt Rosenhanes papper har hans informators,

regementspastorn vid Södermanlands reg:te Sten Bring's (1712

—68) kommit till samlingen. De bestå av fullmakter och av brev

till honom (X 255 a) samt troligen av honom nedskrivna anteck-

ningar, mest av ekonomisk art, för åren 1738—42 (X 342).

På grund av Fredrik Bengt Rosenhanes giftermål med en

systerdotter till generalen friherre Carl Gustaf Creutz och

förmynderskap för en av dennes döttrar kommo hans handskrif-

ter att införlivas med släktarkivet. De bestå uteslutande av
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handlingar rörande hans fångenskap i Ryssland 1703—23 (F

201—204) såsom officiella skrivelser till regeringen i Sverige

och till andra myndigheter där och i Ryssland angående de

svenska fångne, specifikationer på dem, brev till och från dem,

protokoll vid generalernas samxmanträden m. m. Dagboksanteck-

ningar och brev till hustrun och andra lämna även viktiga bidrag

till de fångne karolinernas historia. Generalmajoren friherre

Alexander Hummerhjelms (1643—1723) dagbok 1707—09

finnes i F 136.

Bidrag till släkten Hökeflychts historia finnas bland Märta

Rosenhanes papper (X 290 å).

I likhet med C. G. Creutz tillhörde generalen Carl Gustaf

Kruse af Kajbala(i65i—I732)de i Ryssland fångne karohnerna

och vilar liksom denne i Rosenhaneska graven i Husby-Oppunda

kyrka, där ett epitafium av gottlandssten med målning av Johan

Pasch (vilkens kontrakt i original finns i X 270 d) betecknar platsen.

Handlingar rörande epitafiet hava i sammanhang med andra an-

gående honom kommit till släktarkivet tack vare hans syster

Katarina Julianas giftermål med Fredrik Rosenhane, bl. a. egen-

händiga släktanteckningar 1617—69, grundade på fadrens anteck-

ningar (X270 d''), religiösa betraktelser och böner, nedskrivna under

fångenskapen 1716—19 (X 270 d) och brev till hustrun, systrarne

m. fl. 1705—19 (X 270 d). Till honom finnes brev 1690—1726.

Bidrag till hans biografi finnas i handlingar rörande hans del-

tagande i reunionskrigen på i6go-talet. i fullmakter, böneskrifter,

arvshandlingar, testamente och begravningsräkningar. I X 270 e

bevaras viktiga bidrag till fadrens, generalen Erik Kruse's af

Kajbala (1616—65) biografi i personhistoriska anteckningar

1617— 77 i avskrift, i en minnesskrift över honom, i brev från

och till honom, handlingar rörande hans egendomar, Kaj bala i

Ingermanland, Nitou i Lifland, Grinda i Södermanland, brev till

en av hans fogdar 1649—51. T X 270 e= finnas handlingar dels

angående dessa gods, dels Hapaniemi i Finland, Lundby i Husby
sn, Ö. Rekarne hd i Södermanland (bl. a. arrendekontrakt och in-

ventarium 1667), Ekhov i Björnlunda sn i Södermanland (bl. a.

arrendekontrakt och inventarium 1666, utspisningsordning för
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trädgårdsmästarne vid Lundby och Ekhov 1667). Jordebok för

och arvskifteshandhngar efter honom finnes i X 290 an.

Med Johan Rosenhanes papper hava kommit handUngar

rörande kvarlåtenskapen efter den d. 18 maj 1703 vid Thorn

stupade Berndt von Lieven (X 273 c), bl. a. inventarier på

möbler i Wismar.

Obekant är när och huru med samlingen införlivats en dag-

bok 1688—89 av regementspastorn vid G. M. Lewenhaupts

regemente Erik Medéen, förd under dennes resa till och del

tagande i kriget i Nederländerna mot Frankrike (X 362).

Palmborg, J.: Vita et fata Messeniorum bevaras i X 277 och

Tegel, E.: 'Sweriges Rijkes lagwimne meenedige Ertzförrädare

Joh. Messenii oredliga bedrifter . . .', som tillhört Erik Gyllengrip,

i X 277 b.

Johans och Scherings Fredriksson Rosenhane giftermål med
var sin av kanslipresidenten Bengt Oxenstiernas av Korsholm

många döttrar tillförde arkivet några Oxenstiernska släkt-

handlingar såsom X 279, innehållande riksskattmästaren Gabriel

Bengtsson's och hans dotter Kristinas, sannolikt av den

senare nedskrivna, släktanteckningar mest från 1639—84, i av-

skrift ombesörjd av den förres son Bengt, som där tecknat sitt

namn i6g8, samt X 279 a, innehållande Kristinas av brodern

Bengt fortsatta minnesbok och dennes dotter Hedvig Sofia

Rosenhane's (1686—1735) anteckningar 1693—1702 m. m., även

nedskrivna i X 279 b. Av Bengt finnes ock riksdagstal (F loi),

som bära påskrift 'Copier af mine thal holdne på Riksdagen

1697' och äro försedda med hans egenhändiga anteckningar. Till

honom finnes brev från döttrarna Katarina Charlotta (1672

—1727) och Eva Magdalena (1671—1722), Magnus Stenbocks

maka, liksom ock från dem till modren, Magdalena Stenbock

1673—82. I X 284 1 förvaras Handlingar rörande Bengts och

hans andra hustrus, Magdalena Stenbocks, sterbhus. Dottern

Eleonora Kristina's (1674— 1715) papper finnas bland man-

nens, Johan Rosenhanes, där det ock bevaras en specifikation på

hennes syster Hedvig Sofias, Schering Fredriksson Rosenhanes

hustrus, lott i arvet efter denna sin syster 1715 (X 290 ai). Käl-
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lor till den siste ättlingens av släkten Oxenstierna af Söder-

mö re biografi föreligga i de handlingar 1686—170g, som röra

den 1706 avlidne Carl Gustaf och bl. a. redogöra för hans

studier i Uppsala 1700—01 samt Johan Rosenhanes förmyndar-

skap. Bland handlingar rörande modren, Hedvig Ebl)a De la

G ar di e (1657—1700), märkas sådana angående hennes begrav-

ning och däribland Burchard Prechts egenhändiga skiss till hen-

nes kista (i X 284 a).

Okänd är den volyms (X 393) förhistoria, som innehåller en

dagbok 1750—55, förd av Georg Schwan (1722—56), rege-

mentsfältskär vid ett preussiskt regemente.

Svårt att avgöra är det, om landshövdingen Erik Spärr e's

(1628—78) Diarium 1666—67 (X 293), som rör sig om så väl

allmänna förhållanden som hans privata ekonomi, kommit till

samlingen genom Schering d. ä., hos vilken han tjänstgjorde

såväl i Osnabriick 1648 som vid ambassaden till Liibeck 1652,

eller endast på grund av hans egenskap av granne till Torp som

ägare av det i Husby-Oppunda belägna Tärnö, rörande vilket

det ock finnes en del handlingar.

Med Märta Sparre, Johan Rosenhanes andra hustru, hava

till arkivet kommit arvskiften efter hennes fader generalen m. m.

friherre Carl Larsson Sparre (1627—99) och hennes broder

den på Morea stupade generalmajoren i venetiansk tjänst Carl

Carlsson, f. 1650; och med Johans första hustru, Kristina Wran-

gel, handlingar rörande hennes fader riksrådet friherre Johan
Mauritz Wrangel af Lindeberg (1616—65), bl. a. angående

Wrangellshoff i Estland, dennes fader riksrådet Herman Wran-
gel (1585—1643), bl. a. hans testamente i avskrift, samt hennes

bröder Mauritz Fredrik och Gustaf Herman (X 290 af).



STIERNHIELMS SKRIFTER OM MÅTT
OCH VIKT

Av HARALD J. HEYMAN

X den svenska litteraturen om mått och vikt intar Georg Stiern-

I hielm en av de främsta platserna.' Originalmanuskripten tiU

-Lhans skrifter i dessa ämnen finnas alla i Kungl. Biblioteket,

dit de kommo vid fördelningen av Antikvitetsarkivets samlingar

1780. Uppsala universitetsbibliotek äger endast avskrifter,

vilka ju blott ha ett sekundärt intresse, men ändå förtjäna upp-

märksamhet, då de till en viss grad utvisa, vad man under de

följande 50 till 100 åren efter Stiernhielm tog vara på och an-

vände.' Det är därför min avsikt att här dels ge en beskrivning

på det huvudsakliga innehållet i den tämligen kaotiska hand-

skriften F. d. 19 (KB), som innehåUer Stiernhielms viktigaste

skrifter om mått och vikt, dels lämna en fullständig redogörelse

för Uppsala-handskrifterna A 5—8 samt, i den mån den rör vårt

ämne, för A 4. Av trycket utgav Stiernhielm själv endast 'Archi-

medes reformatus' 1644 (4:0) och 'Mensurae regni Svethiae'

' Av senare arbeten om Stiernhielms skrifter på ifrågavarande område märkas:

HuLTMAN, F. W., Svenska aritmetikens historia. (I: Tidskrift för matematik och

fysik, 3 (1870), s. 49—95, 5 (1874) s. 7—8.) I denna skrift uppräknas samt-

liga då kända matematiska Stiernhielmsmanuskript.

F.^LKMAN, L. B., Om mätt och vigt i Sverige. 2. Sthlm 1885.

SwARTLiNG, B., Georg Stiernhielm, hans lif och verksamhet. Akad afh. Uppsala

1909. (Ur; Uppsala univ. årsskr., 1909.)

Tandberg, J., Historiska instrument i Lund. (Manuskript; skall ingå i Kosmos,

utgiven av Svenska fysikersamJundet.)

^ Lineae Carolinae i6$y constitutio et iisus har dock en del väsentliga tillägg i

Uppsalahandskrifterna, till vilka jag ej kunnat finna originalen.
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1664.' Åke Rålamb lämnade i sin 'Adelig öfnings' första tom

(Sthm 1690), s. 51—63 ett sammandrag av Stiernhielms skrift

'Carl Stafs Skick, Bruk och Nytta' (= 'Baculus Carolinus').

I övriga Stiernhielms-handskrifter påträffar man ej sällan

anteckningar, vilka ha intresse för vårt ämne, men dels äro de

ofta ej gjorda av Carl-stavens uppfinnare, dels äro de nedkastade

mera på måfå och sålunda ej så \'iktiga.

KB F. d. 19.

Denna handskrift består av 56 lösa blad och 6 häften. De lösa bladen ut-

göras till största delen av excerpter av Villalpando, J. Greaves m. fl. (jäm-

för Hult man). Dessa excerpter liksom för övrigt hela handskriften äro till

allra största delen skrivna med Stiernhielms egen hand; de övriga, skrivna av

andra, har han alltid försett med egenhändiga anteckningar. Det största ex-

cerptet (två helark) utgöres av en tysk översättning av Dögen, M., Architec-

tura miUtaris moderna (Amstelod. 1647). Vidare ha vi början av ett arbete

med titel 'Pes. Amphora. Libra romana demonstrata' (minst 3 kapitel), antag-

' Av Archimedes reformahis finnes två tryck, ett med och ett utan kustoden Ad
i shitet av den egentliga avhandlingen. Det förra trycket förekommer dessutom i

två varianter, den ena med versen:

»Nu Kogh: Then göder är /alt tyder til thet bästa.

Them wrångom alt är wrångt; han wränger och thet masta.

Then kloker är / och klok wil wara / blifr' här wijs:

En tok här tokot blifr' / och geer mig ingen prijs»

i slutet. Den andra varianten har i stället; »Tantum est». För övrigt äro dessa

tryck identiska (endast sista sidan företer alltså olikheter) . De viktigaste skillnaderna

mellan de olika trycken äro:

I. Med kustoden Ad i slutet. 2. Utan kustod.

Titelbladets versosida första raden:

Höghborne Fur- Höghborne . . .

Kopparsticket ej signerat. Signerat G. Fabritz

bättre utfört.

Korn och Schrot-Tafla:

Med krona. Utan krona.

Trycket 2 är i oskuret skick en foliovolym (satsytan i 4;o-form), men annars är

textens uppställning alldeles lika såsom i de övriga exemplaren: verserna till Stiern-

hielm i slutet saknas dock naturligtvis. Vilket som är äldst av dessa tryck är ej lätt

att avgöra; så synnerligen lång tid kan ej ha förflutit mellan de båda trycken, då

boktryckaren Peter van Selow, som figurerar på alla titelbladen, ej förekommer

efter 1647 och under dedikationen finneS årtalet 1644. Se: Klemming och Nordin,

Svensk boktryckcrihisloria 14S3—18S3, s. 163.
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ligen ett förarbete till 'Lineae Carolinae constitutio' av år 1657. Tydligen har

en gång även funnits en latinsk Archimedes reformatus; jag har nämligen lyc-

kats att hopplocka några lösa blad, som en gång utgjort del av ett häfte med
titel 'Archmedes reformatus reformatissLmus sive Aes Auri-Probatoria' . . .

Tyvärr saknas dock större delen. På baksidan av ett löst blad finnes en latinsk

dedikation till Carl X Gustaf med anledning av Linea CaroHnas överlämnande

(1658?). Ett blad upptar »Lineae upå H^ Exell'? Richs Cantzlerns Instrument»,

varigenom väl nu torde få anses säkert, att alla de fem höga riksämbetsmännen

erhållit fullständiga uppsättningar av Stiernhielms rymd och längdmått, då vi

ju ännu ha bevarade både riksdrotsens (Lund) och riksamiralens (Stockholm),

Till slut finnas en hel del uppgifter om utländska mått och m5'nt, särskilt antika

och engelska. På baksidan av de lösa bladen finner man diverse brev och kon-

cept; bland annat finnes där ett koncept (ej av Stiernhielms hand, men säker-

ligen härrörande från honom), där han klagar att han ej fått den inkomst, som

lovats honom från de livländska »caduquerne».

Det första häftet, som är defekt och dessutom synes vara hopkommet täm-

ligen på måfå, upptar 33 blad. En sida har överskriften: 'Lineae Carolinae

Universalis & Communis omnium rerum Mensurae', daterad Gothoburgi 1658

den 24 juni, en annan 'Historica Problemata & Quaestiones variae'. Särskilt

värd uppmärksamhet är en skrift på svenska med titel: 'Ex Opere Georgij

Stiernhiebnij de Ponderibus & Mensuris Nycopiic die 27. Nov. a£!. 1657. amicis

coiriunicatu', som i utdrag finnes publicerad av Hultman (anf. arb.) utan

angivande av källan.

Det andra häftet (vanligen kallat 'Usus Lineae Carolinae'), som har signa-

turen II (56 sidor), är så gott som uteslutande skrivet med Stiernhielms ka-

rakteristiska handstil sådan den ter sig efter det bekanta slagsmålet 1641.'

Titeln är (s. 7): 'Georgi Stiernhielm Lineae Carolinae Hydro-metro-staticae

Sereniss2 Regi Suethiae Carolo Gustavo Gothoburgi A° MDCLVII dedicatae Con-

stitutio & Usus'. Första avdelningen av denna handskrift innehåller avhand-

lingen om det hollänska asset m. m. (s. 6 f.). Därefter följer på s. 8: 'Usum

docet hoc Problema generale'; s. 10—25 upptagas av avdelningen 'Lin. Car.

Praxis & Usus specialis, Problematibus aliquot demonstratus'. S. ^7 finna vi:

'Mensurae Svethicae ad modum Ulnae Stockholmensis, et latus Cubicum Tonnae

Frumentariae, oHm å Serenissimo p. m. Rege Gustavo Adolpho constitutum,

iussu S:mae R:ae Majitis (överstruken rad), ordinatae et restitutae per G. Stiern-

hielm, Mensi Febr. Anno Christi 1662'. Därefter följa tabeller, som i huvud-

sak överensstämma med den två år senare stuckna 'Mensura; regni Svethiae'.

På s. 39 slutligen finnes skriften: 'Bruket af een Stockholms V2 Aln, dät är en

Foot'^ (s. 39—43). De två sista skrifterna äro ej av Stiernhielms hand.

' Jfr härom Hj. Lindroth i Samlaren, 31 (1910), s. 24— 28.

- Jfr Pes Svethicus . . . Praeses Petrus Elvius & resp. P. Schultsberg.

Ups. 1696. 4:0.
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Utom denna version av 1657, som legat till grund för den svenska texten i

Baculus Carolinus, finnes en annan, \ilken föreligger i två renskrifter med Stiern-

hielms egenhändiga rättelser och tillägg. De är signerade 8 och 10. Den senare

är fullständigare på vissa punkter, men S äger ett omslag med titelblad och

följande titel: 'Archimedes practicus per Lineam Carolinam. Stockholmi Typis

Viduae Hantschenij Anno MDCLXIX'. Vidare finnes, utom diverse anteckningar

av filosofiskt och filologiskt innehåll här och var i handskrifterna, följande notis

med Stiernhielms stil på 8:s titelblad: »G. S. Die 27. April 1669». Av titeln är

ju tydhgt, att 8 varit bestämt till manuskript för en sättare.' Det innehåller

intet väsentligt utöver Göteborgsversionen och är åtminstone icke i sitt nu-

varande skick, som man av titeln möjligen skulle kunna tro, en sammanfattning

av Archimedes reformatus (1644) och Lineae Carolinae constitutio et usus, men

det är icke avslutat, och det är ju möjhgt att en sådan sammanfattning föresvä-

vat Stiernhielm. Tydligt är att denna Archimedes practicus står i något sam-

band med det förhållandet, att Stiernhielm under denna tid underhöll en korre-

spondens med Royal Society i London.^ Stiernhielms skrift, som åtföljde hans

Linea Carolina till London, överensstämmer med Archimedes practicus, men

hela skriften är mycket kortare (endast 4 sidor).

^

Handskrifterna 8 och 10 bestå av fyra sektioner. I 10 finnes dessutom titeln

till en femte sektion: 'De exploranda Liquorum grauitate, & proportione ad

V [aqvam] cöem. Probl. i'. De fyra ovannämnda sektionerna äro (titlarna cite-

rade efter jo): 'Sectio i. De Constitutione et Proprietate Lineae Carol.' (4 sidor

i 10, 3 sidor i 8); innehåller en inledning; 'Sectio IL Usus Lineae Triplicis in per-

mutandis Corporum et vasorum aeqve capacium figuris' (6 sidor i 10, 13 sidor

i 8). 'Sectio III. De usu Lin: Car. Proprio' (6 sidor i 10, 5 sidor i 8). 'Sectio

IV. De specierum aqva graviorum invenienda proportione ad V [aqvam], et

inter se mutua' (23 sidor i 10, 3 sidor i 8).

Nästa handskrift i F. d. ig, som berör vart ämne, består av ett i fyra delar

viket folioblad. (Alla här nämnda handskrifter äro, såvitt ej annorledes uttryck-

Ugen angives, i 4:0.) Den bär titeln: 'G. S. Constitutio & Usus Pedis Stockholmen-

sis' och är signerad 12. Den är, med undantag av titeln, skriven med Stiernhielms

hand och tämligen defekt. Första sidan behandlar i Compendium Arithmeticit

Decimalis de ivra. räknesätten i decimalbråk. Som redan nämnts, finnas an-

teckningar av mycket skiftande innehåll i alla handskrifterna. Så till exempel

ligger i 8 löst inlagd en datumvisare, varmed man lätt kan se, huru många dagar

eller veckor äro mellan två givna data. Datumvisaren har inskriften: »Dies mei

' Georg Hantsch fick 30 okt. 1666 fullmakt att vara kongl. boktryckare, men
dog redan 7 juli i668. Änkan fortsatte en kort tid rörelsen. (Klemming & Nor-

din, anf. arb., s. 174.) I Palmsk. 356 (UB) finnes en anteckning om att titelbladet

till Archimedes practicus blivit stucket, men att boken ej blivit tryckt.

- History of ihe Royal Society of London, Vol. 2 (London 1756), s. 401—402.

' Den är skriven av samma hand som 10.
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T

in Manu Dei. Tijden han lider then tolig bider Ty herrans Hand alt andra kan^»

I 10 finnas flera lösa lappar inhäftade av vilka en, daterad 1669, tydligen utgör

del av ett förslag till vikters kröning: »Opå wigteme skal stämplas eller stickas

opå den ene Sijdan tree Cronor och ett W således» (utförd teckning). »Opå andre

sijdan een Stor Crona medh Konungens Namn» (utförd teckning). »Under G.

Stiernhielm.» Pikturen är Stiernhielms.

Sist, men i flera hänseenden viktigast bland alla här nämnda handskrifter

ha vi i F. d. ig Stiernhielms svenska skrift om Linea Carolina. Titeln är: 'G.

Stiernhielmi Baculus Carolinus Serenissimo Regi Svethiae Carolo XI conse-

cratus Anno 1663'. På titelbladet finnas dessutom diverse anteckningar, såsom:

»Carl-Staf på Swenskaj), »G. Stiernhielmi Linea Carolina Mensura Mensurarum

Omnium» o. s. v. Hela handskriften består av 86 sidor. De två första sidorna,

3—4, äro identiskt lika med s. 51—52 hos Rålamb (Rålamb har s. 51, rad 7

uppifrån: till pass, handskriften: af, till pass; sista raden av Rålambs s. 52 fin-

nes ej i handskriften). På s. 7—10 följer sedan det ur många synpunkter in-

tressanta företalet, som saknas hos Rålamb, men här avtryckes i originalets

stavning som bilaga till denna uppsats.' Det i detta företal uttalade programmet

har Stiernhielm utan tvivel fått från Tyskland. Kepler lade grundstenen till

den tyska matematiska terminologien i sin 'Wein-Visier-Biichlein'", och han hade

flera efterföljare, bland vilka Daniel Schwenter var en av de mera betydelse-

fulla.' Stiernhielms svenska termer kan man ingalunda kalla lyckade (runde =
cirkel; fyrägg = kvadrat; oskickelig = irregulär o. s. v.), och de fingo heller aldrig

någon betydelse, då Rålamb återgick till de internationella latinska termerna.

Skälet var antagligen, att Stiernhielm icke utfört den lista med förklaringar av

den nya terminologien, som han i slutet av företalet ställer i utsikt. Kepler

har i sitt här anförda arbete just en sådan förteckning.

De två efter företalet följande avdelningarna: 'Föllier be'? Lineees [!] Bruk,

och I. Lineae Carolinae skick' (s. 15—18) och 'Nu är tijd til att skynda til Lin.

Carol. Bruk' (s. 22—26) har Rålamb redigerat om, och i den sista, 'Föllier Lineae

Carohnae Eenskilt-egentlige Bruk förestält i fölliande Upgiftter' (s. 28—56)

har han företagit flera stora uteslutningar, bland annat av partier, där Stier-

hielm ger intressanta notiser om f^Tid av romerska måttstavar. Sidorna ig—21

äro överstrukna, alla övriga (5—6, 11—14, 27, 57—86) äro oskrivna. Alla

sifferexemplen, med några undantag ej liklydande med dem, som finnas i de

' Jfr Atterbom, Svenska siare och skalder, 2 (Örebro 1862), s. 53—54.

- Ausszug auss der vralten Messe-Kunst Archimedis . . . Erkldrung vnd Bestättigung

der Oesterreichischen Weinvisier-Ruthen, . . . Gestelt durch Johann Kepplern, . . .

gedruckt zu Lintz durch Hansen Blancken. Anno MDCXVI. (Omtryckt i Joannis

Kepleri Astronomi Opera omnia ed. Ch. Frisch, Vol. 5, Frankfurt a. M. & Erlangen

1864, s. 495—613.) Se även Helmut Wocke. Die mathematische Fachsprache in

Keplers Deutsch. (I: Neue Jahrbiicher fur das klassische Altertum, 46, 1920.)

' Geometriae practicae novae et auctae tractatiis i . . . Durch M. Danielem Schwen-
ter . . . Nurnberg 1625. (Första uppl. utkom 1617— 18.)

2 I 2I34I.
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latinska handskrifterna, har Rålamb tagit ur denna handskrift. Den enda av-

vikelsen, som jag kunnat finna, rör det berömda stora vinfatet i Heidelberg.

Stiernhielm har först räknat ut, hur stort Salomos kopparhav är, och anför som

jämförelse Heidelbergerfatet, som han anger r\Tnma 795 74 Åhm, Rålamb åter

har en lakonisk uppgift »Heidelbergerfatet rymmer 395 ^/j Åm»

'

Som redan nämts, äger Uppsala universitetsbibliotek ei

någon egenhändig Stiernhielmshandskrift, som rör mått och

vikt. Till och med i A 4, som för övrigt så gott som uteslutande

är av Stiernhielms hand, härröra just de partier, som det här

är fråga om, av annan hand. Men som redan nämnts, ha en

del av de här förekommande skrifterna ej påträffats i original.

UB A 4.»

På rectosidan av bladet 307 börjar en skrift med följande titel: 'Pondera

Graeca Medica ex Fide Dioscoridis et Galeni'. Därefter följa två tabeller, den

sista med ö\'erskrift Pondera Romana. Versosidan av bladet 307 upptages av

två tabeller Mensurae Hebraeoruni resp. Graecorum. Bladet 308 samt 309

recto upptagas av ytterligare 5 tabeller över Mensurae Latinorum, Latinae

Rusticae, Toletanae, Geometricae, Unciae Seu Pollicis geometrici Subdivisio

respektive. På rectosidan av bladet 314 börjar en synnerligen vacker och vårdad

avskrift av Lineae Carolinac . . . Anno 1657 • • • Constitutio et Usus. Första av-

delningen räcker till versosidan av 315, där den mot andra avdelningen svarande

delen begynner med titeln: 'Sequitur harum Linearum usus generalis, breviter

sequentibus Problematibus indignitatus[!].' På 316 verso längst ner börjar så den

' Stiernhielms uppgift är riktig och gäller det första stora fatet i Heidelberg

1591. Det uppges nämligen alltid rymma 132 Fuder 3 Ohm och 3 »Viertel»= 795
'/20 Ohm = ungef. 130,000 liter. Rålambs uppgift hänför sig möjligen till fatet

numro två från 1664. Detta uppges av F. M. Feldhaus i hans bok Die Technik

(1914), sp. 285—286, tUl endast 45,500 liter, vilket väl i det synnerligen varierande

mättet Ohm skulle kunna bli så litet som 395 Ohm. Å andra sidan uppger Grosses

voUständiges Universallexicon aller Wissenschaften imd Kiinste, T. 12 (Halle & Lpz.

1735). sp. 1132, ävensom C. von Graimberg i sin Histoire du gros tonneau de Heidel-

berg (Mannheim 1828) det andra fatet till 204 Fuder 3 Ohm 4 Viertel, vilket säkert

är mer än 200,000 liter. Möjligen föreligger här en förväxling med det tredje fatet

av år 1728. Det nuvarande fatet från 1751 rymmer nära 222,000 liter. Är mitt

antagande riktigt om rymden av fatet från 1664, så kan foliohandskriften i .\ 8 (UB)

ej vara äldre än början av 1730-talet.

' Ryggtitel: '.stiernhielms opuscula. msc' På bl. 333 verso finnes följande an-

teckning: »Detta MS. är förärdt rill H. K. H. Cron-Prinsens Bibliothek, af Herr Can-

cellie-Rådet von Celse, 1766». På frampärmens insida har C. G. Styffe skrivit:

»Upsala Universitets Bibi. (Cronstedts Sami. i. 53)». Cronstedtska samlingen har

tydligen erhållit accession även under den tid den var i kronprins Gustavs (Gustav

IH;s) ägo.
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sista avdelningen 'Sequitur Lineae Carolinae Praxis et Usus proprius, pro-blema-

tibus aliquot demonstratus'; den räcker till bl. 331 recto. Från och med bladet

326 recto saknas motsvarighet i Stockholmshandskriften. I denna sista del

av handskriften förekomma dock en del utdrag ur andra författares skrifter,

som finnas i form av excerpter på lösa lappar i F. d. 19, varför det icke torde

vara omöjligt, att man med något tålamod där skulle kunna restituera hela den

ursprungliga handskriften.

UB A 5.

Handskriften^ består av 30 skrivna blad; den är synnerligen omsorgs-

fullt gjord. Sparsamt förekomma rättelser av annan hand. Stilen verkar sam-

tidig med Stiernhielm. Skriften har titeln: 'Georg Stiernhielms Carl-Stafs

Skick, Bruuk och Nytta' och är således en avskrift av Baculus Carolinus. Bladet

I upptager inledningen innan förordet; detta senare upptar bladen 2—4. Sista

raderna från »Academicus» saknas betecknande nog i alla avskrifter. De föl-

jande avdelningarna börja bl. 5 recto, bl. 7 recto, bl. 9 verso. I denna skrift

finnes en lös lapp av en alns (60 cm.) längd angivande noggrant svensk, dansk

och lybisk aln. Den svenska, vars fjärdedel är lika »Semi pes Sveth.-Rom.

antiq:» på sticket 'Mensurae Regni Svethiae' 1664, är indelad i 20 delar (foten

i 10), vilken indelning det ju dröjde nära 200 år att lagligen genomföra. Dess-

utom finnes på den lösa lappen en skala med rymdmåtten Måltunna, Öhltunna,

Spann o. s. v.

UB A 6.

En senare, betydligt mindre omsorgsfullt gjord handskrift." Titelbladet

har titeln: 'Georg Stiernhielms Carl Stafs Skick Bruuk och Nytta'. De två

inledningssidorna finnas ej, utan efter titelbladet följer omedelbart på s. i

företalet »Sinom (!) ÄLlskande Läsare'», som upptar s. i—5. Därefter följa på

resp. s. 6—9, 10—13, 14—47 avdelningar, som svara mot dem i Baculus Caro-

linus. S. 48—49 upptagas av fem tabeller över bland annat Mensurae Agra-

riae, Aridorum, Liqvidorum. Titeln lyder: 'Mensurae Regni Svethici Auctori-

tate Regia ordinatae per Georgium Stiernhielm S: R. M'^ Consiharium Mi-

litise . .
.' S. 50—51 upptages av en avskrift av sticket Mensurae regni Svethiae

1664. Följande sidor till och med 5g upptagas av en synnerligen slarvig och

förvirrad avskrift av den i Archimedes reformatus förekommande 'Kom och

Skroot tavla' samt partiet från sid. Hij till slutet av samma verk. På s. 60

^-68 finner man en skrift behandlande samma ämne (ehuru fullständigare) som

' På pärmens insida: Abraham Qvast; på bakpärmens insida: Jöns torsson

• Titeln finnes även textad på pärmens framsida.

* På pärmens insida finnes följande anteckning: »Stockholm d. 15 Martij 1728

E. Strandel»; på försättsbladet står med annan hand 'Om Geometriska måttstafven'.

' Jfr nedan under A 7.
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den skrift, som sitter sist i jj i F. d. 19, med titel: 'Den Stockholmske eller gamble

Romerske footens indehlning och Bruuk till allahanda Stereometriske opera-

tioner'. Här föreslår Stiernhielm det samband mellan mått och vikt, som senare

med meter-kUogramsystemet skulle gå segrande genom \-ärlden. S. 69—77 upp-

tagas av en tabell över en mängd ämnens spec. vikt samt ett flertal förklaringar

och exempel. Ovanför tabellen läses »Sahl. H"^ Georg Stiernhiehn hafwer genom

wägande i watten i fölljande jämbhjkheet funnit». S. 78 upptages av en kva-

dratrotstabell, ehuru titeln är kvadrattabell. De följande sidorna (till 83) inne-

hålla en del uträkningar med logaritmer. S. 85—87 upptagas av tabeller, som

äro försedda med följande titel: 'Ny och närmare till wår Swenska art och Maneer

inrättat uträkning uthij Biblisk Mått, wicht och Mynt, hwar med kan jämb-

föras thet andre uttollckare i thet argumentet hafwa lembnat, och i synnerheet

Georg Stiernhielm uthij sin Tabula de Mensuris-Regnje [!] Sveciae; som och thes

tractat kallad Linea Carolina, sampt thet som utwist är uthij ett Exercitio pub-

lico wijd Kongl. Academien, i Upsahla, under tituU: Biblicae Mensurae Cubicae

. . . 1702'.^ S. 94—98 slutligen upptagas av mycket vackra och välgjorda tabel-

ler, som illustrera sambanden mellan det på Stockholmsfoten och det på Linea

Carolina grundade mått och viktssj-stemet samt en del vikter av bly formade

som klot, cylindrar o. s. v. Handskriften torde ej kunna sättas tidigare än

slutet av 1700-talets första decennium.

UB A 7.

Denna handskrift överensstämmer i stort sett med den föregående men är

antagligen något yngre och ändå mindre tillförlitlig. Företalets titel, som ur-

sprungligen löd: »Sinn-älskande Läsare», har nu bhvit »Sin älskade Läsare» (!).

Därefter följa de olika avdelningarna i Baculus Carolinus på s. 8, 14, 20 respek-

tive. S. 78—83 motsvaras av s. 48—51 i A 6, vilken handskrift i stort sett föl-

jes (kvadratrotstabellen är placerad annorlunda, och vissa mindre delar äro

uteslutna) till s. 136, där A 7 slutar, vilken sida svarar mot s. 83 i A 6.

UB A 8.

Denna volym är en foliant; den innehåller fyra handskrifter och tre koppar-

stick. Främst sitter en med A5 nära nog liklydande avskrift (i 4:0) av Baculus Caro-

linus." Titeln på företalet är riktig, men andra mindre inadvertenser förekomma.

Inledningen upptar s. i—2, företalet s. 3—6. Nästa avdelning börjar s. 7 och

den därpå följande s. 10. S. 13—18 saknas, men fortsättningen, utgörande s.

^ Biblicae mensurae cnbicai ciim Svethicis collatae . . . Sub praesidio . . . Petri

Elvii, . . . bonorunt examini modeste subjicit . . . Petrus Schiffer . . . 1702. Up-
saliae. 4:0.

' På denna handskrift ävensom på de två som sitta sist i bandet finnes på-

tecknat: »Rosenhanes samling». Den första och sista handskriften äro tydligen av

samma hand.
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19—42, finnes. Handskriften numro 2 är en vårdad avskrift (4:0) av Lineae Caro-

linae constitutio et usus 1657; den överensstämmer ordagrant med den sista

handskriften i A 4. Den omfattar 18 blad. Därefter följer en med stor 1700-

talsstil skriven foliohandskrift om inalles 62 sidor. De första 36 sidorna upp-

tagas av Baculus Carolinus ungefär i samma avfattning som de övriga avskrif-

terna, men med inledningen och utan företalet. Titelbladet bär den felaktiga

titeln: 'Mensure (!) Regni Svethiae Auctoritate Regia Ordinatae Per Georg
Stiernhielm S: R: M: Consil; Milit: Anno 1664'. De olika avdelningarna

Skala I : 2.

äro i regeln ej åtskilda såsom i de äldre avskrifterna. Här och \-ar tillkomma

senare tillsatser. Heidelbergerfatet uppges således utom såsom hos Stiernhielm:

»The Nyaste relationer sättia 200: foder». Efter denna handskrift följa 3 sidor

tabeller över priser på diamanter och pärlor, varefter följa 8 sidor 'Alchimistiska

Orden, dee 7. Planeter:' Dessa sidor ävensom de följande sidorna med diverse,

mest kemiska, skrifter (9 sidor) återgå nog ej på skrifter av Stiernhielm, ehuru

brottstycken av Archimedes reformatus anträffas här och var.' Sist i A 8 sitter

en avskrift (4:0) av Archimedes reformatus (varianten med Tantum est och kusto-

den Ad). På titelbladet finnes följande anteckning: »N. B: Märck at, alt det

som medh gröönt är skriffvit är M^ Fred: Herm: Höijers tillsatz eller annotationer.

^ På sista bladets versosida finnes en räkning på engelska angående Dannemora-

järn från 1706.
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skieffne in margine». Även i slutet av den första handskriften i detta band

finnes ett tillägg av Höijers hand.' Till slut finnes i denna volym på olika

platser infästade tre, såvitt jag kunnat finna unika, stick. Det första av

sticken har inskriptionen: 'Georgi Sternhelmi Umbra Sapientiae Divinae et

Humanae. Ad Lucem, ex Tenebris, per Vmbras'; det andra hör tydligen till

samma filosofiska arbete, medan det tredje väl är allt som finnes i tryck av

Archimedes practicus. Detta stick, som här reproduceras, återger Stiernhielms

apparater för bestämmande av fasta kroppars spec. vikt och utgör delvis en

förklaring till de för sin tid mycket goda värden Stiernhielm erhöll på dessa

kvantiteter.

Företalet till Baculus Carolinus.

(Avtryckt efter KB-handskriften i F. d. 19 i originalets stavning. r"örl<oitniu-

gar äro i en del fall upplösta. Noterna har Stiernhielm placerat i marginalen mitt

för den rad i texten, dit de höra. En del andra tillägg även skrivna i marginalen

ha insatts på sina platser i texten.)

Sinn-älskande Läsare.

Allkunnigt är, att alle wetenskaper och konster så wäl the, som grundade

stå innan Förnufftet, som the, som med Händer \Tkias, hafue theres enkanner-

liga, icke allenast, werktygh, och redskap; Vtan ok ägentlige Konst-ord, och

Ordasätt, til at nämna theres redskap, och betekna huart som i synnerheet görs,

eller göras bör. Man gånge til Målare, Snickare, Smedar, Bildsnij dåre, Wäf-

v^-are, Skrädder och Skomakare; Så skal man alstäds höra någott nytt, och owaant,

det man förre intet hafuer förstådt. Sålunda aret ok beskaffat med the frije

Sinnige Konster. Grammatica, Rhetorica, Logica, Musica, Arithmetica, Geo-

metria, Statica, Astronomia, Architectonica, Pyrotechnica etc. Huilke alle

hafue sijne serdeles ägenthge Läre-namn, och werk-formlige Ord-sätt. Nu är

mitt Upsåt och Ämne, at beskrijfua en Geometrisk Måt-Staf, med dess Bruk,

och månghanda Nyttor. Huilket, i werket, icke är annat, än at i hast, och med
Snille, lära en godh deel af Geometria Practica. Därtil man plager bruka alle-

handa Instrumenter, och i synnerhet, Proportional-Circler, och Reguler i allés

thera ställe, iag bruker be*? Carl-Staf. Huilket werk migh intet är fallit beswär-

ligit at beskrifua på Latin; mädan berörde Konstmätige Ordformer, them the

kalla Tenninos Technicos, i Latiniske Språket, af ålder allreda äre öflige, och öfuer

all bekandte, ändoch mästendeels äre länte och behåldne af thet Grekiske Språket:

för det Latiniskes armod, och olämpeligheets skuU. Sådana äre sielfue Konster-

nes Namn, Mathesis, Arithmetica, Geometria, Logica, Rhetorica etc. föruthan

'- Själva handskriften är också troligen skriven av Höljer. Denne Fredrik
Herman Höijer var född i Holstein 1621, kom 1631 till Sverige, älderstyrman

vid Amiralitetet 1662, död i Stockholm 1698. Se: Carlander, Svenska bibliotek

och e.x-libris, 2:a uppl., 2:1, s. 94—95, 2:2 s. 811, och där anförd litt.
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theres Inhålds Namn, såsom Trigonum, Tetragonum, cathetus, basis, parallelum,

parallelogrammum, Trapezium. Prisma, Pyramis, & infinita. Huilke seder-

mera äre komne i bruk, och förstånd. Men effter som dässe wetenskaper, här-

tildags, anten litet, eller intet äre blefue (!) handlade, och beskrefne, i wårt

Swea-måål; och Mig någorledes äre kunnige dess fördolde, sinn-rijke Egen-

skaper, och Bemärkelsser, Så hafuer Mig tykts sämligit wara, och lända wårt

Ur-gamble, här til dags obeblandade Tungomåål til prijs, och Effterkommandom

til een synnerbar Nytta, och Lätta; om man opfunne och i bruk satte, i ställe

för Latin och Grekeske, någre Swänske, bequäme, och af sig sielf förständlige

konst-mätige Märkis-ord. Huilke ehuruwäl the i förstone skulle endeels synas

sälsame, och orijmlige; lijkwäl framleds småningom, och oförmärkt, med tijden,

skulle winna genom Häfd sin ojäflige Bördsrätt. Cicero hafuer wågat til at op-

dikta ett Latinsk, ja, illa nogh Latinsk, ord, Proportio, i ställe för thet Grekeske

Ordet analogia, icke utan' förmäle, ther han säger: Quae Graecé avaXo^ta Latiné

(audendum est enim, quoniam haec primum å nobis nouantur) comparatio, Pro-

portioné dici potest. Thetta Ciceronis, audendum est man måste wåga; tager

iag mig til effterdöme. thet tage så lagh, som Tijden framwerts warder lärandes.

Dässemellan hwariom yppet står sitt waal, och wilkor. Men så måste man ok

handtera thetta Ärende, med sinne, och beskedligheet; at man icke utmönstrar,

eller afwapnar the af Latinen härkomne Ord, som långe sedan äre för Swenske

gode erkände, med borgerhg Rätt begåfuade, och som infödde antagne och pri-

uilegerade wordne. Sådana som äre natur, form, flor, pur, just, materia, figur,

tractat, habit, intent, sententz. Surna, action, passion, process. Sådana äro ok

någre Frantzöske, och Italianske, som: maneer, nett, scars, passera, huilcke

numera så diupt äre inrotade; at the med ingen flijt, stå til at utrödia, och^ af-

täUia. Ändoch iag intet skal gema pråla med eens annars, om iag äger så gott

Sielf. Huad the Tyske Ord, och Ordsätt, som daghgen hoos Oss inrijta, belangar;

Så är thesse bägge Språken, Tyska, och Swenska, twå fullbördige Systrar, af

een, den ur-ålde förste laphetiske Skythiske Moderen födde: Och är i sielfue

ätten ingen skUdnat; fast the synas något serskilde i deres^ bonad och* Mun-

lagh. Kunne därföre otålige månge Tyske Ord uptagas, därmed wårt Tunge-

rnåål at rijkta, och bepryda; allenast at the bhfua lämpade, och lagade till wårt

Mååls wijs, och Muns-art. Nu at iag eens må råkas mit förestälte Måål; Så

är mitt Upsåt thetta, att iag widh thetta lille werckets beskrifuande, ämar be-

fhjta mig om, att i ställe, för Grekeske och Latinske Terminis (som görligast

kan wara), opfinna, och inställa wälgrundade, tydlige Swenske Konst- och Skils-

eller Afskeds-ord. förmedelst huilke Alle til dess wetskap behörlige Saker, Leder,

och deelar kunne särskillias, och hwart til sin märkhge Egenskap afskedas, och

' Praefatio.
' Ger. Vertilgen, extixpare. Stirps G. telge. S. tällia.

^ habitus, ornatus.
' Idioma.
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beskränkias. Skeer intet för the Lärdas skull, huilke wäl kuime förblifua wid

theres öflige Ord, them the hafue lärt: Vtan för Soldater, som gerna bära min

Carl-Staf, och andre, som intet hafua studerat, til at låta see, at ett gott Swenskt

hufvud, däruthi ingen Latijn är kommen, äfven så snart förmedelst sitt Moders-

måål skal kunna fatta, och lära thesse konster, och wetenskaper, som En gammal

vthi Latin genom-kokat Academicus.

Föllier Ut-thydningen opå the Grekiske, och Latinske Ord, som i Mätkon-

sten äre öflige, och i denne Tractat som kringast infalla.'

' Som redan nämnts, utförde Stiernhielm ej denna 'Ut-thydning'.

I



RIKSRÅD — SPRÅKFORSKARE
MED ANLEDNING AV ETT PAR NYFUNNA BROTTSTYCKEN AV

BENGT SKYTTES ETYMOLOGISKA VERK

Av ANDERS GRAPE

Som bekant är språkforskningens historia i Sverige — liksom

så många andra sidor av svensk lärdomshistoria — endast

partiellt undersökt och skildrad. Vad som på detta område

verkligen presterats har naturligt nog i första hand kommit att

gälla den forskning, som ägnat sig åt vårt eget språks studium,

alltså den svenska språkforskningen i egentligaste mening. Men
för uppgiftens övriga sidor, för de insatser som från svenskt

håll gjorts i allmän och utländsk lingvistik, synes man ha haft

jämförelsevis ringa intresse till övers.'

Måhända bör man dock ej alltför strängt döma vad under-

låtenheten härutinnan kan ha förbrutit: uppgiften har säker-

ligen icke alla gånger tett sig alltför lockande, i varje fall icke

när det gällt den jämförande och etymologiska språkforskningen.

Vår komparativa lingvistik i dess moderna gestaltning är ju som
bekant en jämförelsevis ung skapelse. Föga eller intet har den

tagit i arv från äldre tiders trevande försök på detta område,

vilka ju mestadels excellerade i dristiga och fullständigt godtvek-

liga ordsammanställningar, gemenligen baserade på den obe-

' Av litteraturen från senare tid kan man ha skäl att erinra om de översikter

som ges i Schuck o. Warburg, Illustr. svensk litteraturhistoria, de skildringar av
språkstudiet vid resp. universitet, som lämnats av Annerstedt, Weibull och Heikel,
ett och annat specialarbete som t. ex. K. U. Nyländers om Semitiska studier i

Sverige (i Ny svensk tidskrift, 1889), monografier över språkmän som B. Swartlings
förtjänstfulla arbete om Georg Stiernhielm, hans lif och verksamhet (Upps. 1909) o. s. v.
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tydligaste ljudlikhet, och vilka därför också ofta nog nådde de

mest förbluffande resultat. Då ju — för att nyttja HeikeTs

karaktäristik av »metoden» på i6oo-talet — »till tidens etymo-

logiska principer hörde, att man finge antaga, att såväl ordets

form som dess betydelse undergått förändring genom anfogning,

tillägg, borttagning, stympning, inskjutning, sammandragning,

omskrifning, motsägning, omflyttning, omnämning och hvad

de alt heta dessa grammatiska och retoriska figurer, är det tyd-

ligt, att man kunde härleda nästan hvad som hälst från hvad

som hälst».'

Men när alltså dessa tidigare forskningsförsök, såsom gemen-

ligen i huvudsak förfelade, sakna snart sagt all betydelse, allt

värde för vår egen tids studier, blir det ju också rätt så förklar-

ligt, att de från vår sida knappast kunna göra anspråk på annat

intresse än den historiska pietetens. Det är därför också näppe-

ligen ägnat att ^'äcka någon förundran, att månget namn, som

en gång av sin samtid räknades bland storheterna av första ord-

ningen i språkvetenskapens värld, numera är förgätet och okänt

kanske till och med inom fackmännens krets.

Mer än vanligt omilt har det öde varit, som vilat över Bengt
Skyttes namn och verk såsom språkforskare. Ty trots att

han själv hyste orimligt överdrivna föreställningar om sin egen

kapacitet som språkman och sitt arbetes betydelse för mänsk-

ligheten, har också hans forskarmöda fullständigt runnit ut i

sanden, och manuskriptet till hans verk, som aldrig blev tryckt,

har splittrats på flera händer och legat okänt och bortglömt i

arkivens gömmor genom århundraden. Ja, en eftervärld har

till och med varit nog respektlös att draga i tvivelsmål, att

Bengt Skytte överhuvud presterat något språkvetenskapligt

arbete av mera avsevärd omfattning. Att en slik skepsis dock

fullständigt skjutit över målet, ha ett par i senare tid gjorda fynd

satt oss i tillfälle att uppvisa. En redogörelse för dessa torde

alltså redan som en billig gärd av rättvisa få anses välgrundad,

och då även verkets tillkomsthistoria — så långt denna numera

' I. A. Heikel, Filologins studium vid Åbo universitet (Hfors 1894; -^'^^ '"^"

versitets lärdomshistoria, 5), s. 57.
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låter sig skönja — synes erbjuda ett och annat av intresse, skall

jämväl någon uppmärksamhet här ägnas åt denna.

De yttre konturerna av Bengt Skyttes skiftande levnadsöden

torde vara så pass allmänt kända, att endast en helt summarisk

rekapitulation här synes erforderlig.' Född 1614, andre son till

' För Bengt Skytles biografi jfr främst Fritz Arnheims teckning Freiherr

Benedikt Skytte (1614—16S3), der Urheber des Planes einer brandenburgischen »Uiii-

versal-Universitäi der Völker, Wissensckafien it. Kiinste» (i Beiträge zur brandenburg.

u. preuss. Geschichte, Festschrift zu Gust. Schmollers 70. Geburtstag (Lpz. igo8),

s. 65—gg). Ehuru i första hand ägnad åt Skyttes försök att med den Store kurfur-

stens hjälp skapa en Sophopohs, en de lärdes stad, ger Arnheims uppsats även av

Skyttes levnadsöden och verksamhet i allmänhet en både utförligare och vederhäf-

tigare skildring än de tidigare förefintliga. Jfr även samme förf:s artikel Die Uni-

versal-Universität des Grossen Kurfursten 11. ihre geistigen Urheber (i Monatshefte der

Comenius-Gesellschaft fUr Kultur u. Geistesleben, N. F.: Bd 3, igii, s. 19—35),

mera populärt hållen, men framdragande en del nytt material. (För svensk publik

har en liten skildring av Skyttes nämnda projekt, byggd på den icke obetydliga

utländska litteraturen i ämnet, givits av förf. till dessa rader; Oj» Bengt Skyttes pla-

nerade universal-universitet, i Biblioteksbladet, Arg. 2, 1917, s. 155 ff.)

Över den viktigare äldre litteraturen och det tryckta källmaterialet meddelar

det förstnämnda arbetet av Arnheim (s. 97 ff.) en förteckning, som visserligen icke

är uttömmande — förf. reserverar sig också uttryckligen på denna punkt — men
dock torde innehålla det väsentliga. Möjligen hade man kunnat vänta att här också

finna nämnda arbeten (vissa säkerligen nyttjade av Arnheim) som: Memoires de

Chanut: Whitelockes Dag-bok; A collection of the state papers of John Thurloe . . .,

Vol. 2 (Lond. 1742); Svea rikes drotset grefve Per Brahe's Tankebok (Sthm 1806);

E. M. F'ant, Historiola litteraturcs grcBccB in Svecia, Sect. 2 (Ups. 1781—84); G. Somme-
Lius, R. AcademicB Giistavo-Carolina sive Dorpato-Per}iaviensis historia (Lundae

lygo—96); Handlingar till 1662 års k. kommission i Bohus län, meddel. av C. O.

.\rc.^dius (i Bidrag t. kännedomen om Göteborgs o. Bohusläns fornminnen o. histo-

ria, D. 2, 1879—83, s. 428—455), ävensom C. O. Arcadius, Om Bohusläns införlif-

vande med Sverige (Ibid., D. 3, 1884—86, s. l—ng); Ellen Fries, Erik Oxenstierna

(Sthm 1889); E. VON Ehrenheim, Anteckningar om Grönsö o. Utö (»Grönsöö-boken»)

(Sthm 1891—94); E. Wrangel, Sveriges litterära förbindelser med Holland . . .

(Lund 1897; ur: Lunds univ:s årsskr., T. 33); M. Carlon, Ryska kriget 1656—1658

(Sthm 1903); N. Eden, Grunderna för Karl X Gustafs anfall på Polen (i Historisk

tidskr., .\rg. 26, 1906, s. i—45) m. fl.

Av litteratur utkommen senare än Arnheims uppsats kan vara skäl att sär-

skilt erinra om följande: de tillkomna delarne 12—15 av Sv. riksrådets protokoll, av

vilka D. 15 innehåller protokollen från Messeniska rättegången (i utförligare redak-

tion än den tidigare hos Adlersparre) ävensom från den förberedande undersök-

ningen mot Skytte själv; vidare B. Swartling, Georg Stiernhielm, hans lif o. verksam-

het (Upps. 1909; ur: Upps. univ:s årsskrift, 1909); J. L. Carlbom, Karl X Gustav.

Från Weichseln till Balt . . . (Sthm 1910); Johan Ekeblad's Bref, i—2 (Sthm igii,

15); A. B. Carlsson, Sverige o. den östeuropeiska krisen 1656 (i Historisk tidskr.,

-Irg. 32, r9i2, s. 108— 125); H. Rosengren, Karl X Gustaf före tronbestigningen.

Pfahgrefven intill tronföljarvalet 164g (Upps. 1913); G. Wittrock, Karl XI :s förmyn-
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den frejdade Johan Skytte, erhöll Bengt liksom sina bröder en

omsorgsfull och påkostad uppfostran, till vilken slutstenen lades

genom universitetsstudier i Uppsala, i Holland och i Dorpat.

Av sin fader bestämd för ämbets- och statsmannabanan, gjorde <

han sina första lärospån inom diplomatien, tidvis i den store
''

rikskanslerens skola, och deltog bl. a. i beskickningar till Eng-

land, Ryssland och Frankrike. Återkommen till fäderneslandet

1635, användes han först inom den inre förvaltningen, i Räk-

ningekammaren, där han 1638 befordrades till kammarråd.

dåres finanspolitik [i] (Upps. 1914; Skrifter utg. av K. Hum. Vet.-samf. i Uppsala

15:3) ; B. Lövgren ,
Ständsstridens uppkomst. Ett bidrag till Sveriges inre polit. historia

under droltn. Kristina (Upps. 1915); H. Schuck's sldldring av Skytteanska professu-

rens historia (i Inbjudningsskrift till prof. reg. et Skytteanus J. R. Kjelléns o. prof.

E. H. C. Reuterskiölds installationsföreläsningar, Upps. 1916); G. Wittrock, Karl

X Gustaf i Polen (i Karolinska förbundets årsbok, 1920, s. 4—49) o. s. v.

Vad åter arkivmaterialet beträffar, så ger icke Arnheim någon närmare

redogörelse för sina källor, men det framgår dock att han i första hand sökt dessa i

Riksarkivet och Uppsala universitetsbibliotek, och ehuru suppleringar givetvis kunna

göras i avseende å båda institutionerna, synes han ha utnyttjat mycket avsevärda

delar av det där befintliga materialet. Emellertid finnas mer och mindre givande

och viktiga källor även på andra håll. Sä t. ex. i Kungl. Biblioteket: 'Handlingar

rör. släkten Skvtte af Duderhoff (rör. Bengt handlingar huvudsak!, av ekonomisk

natur, gällande hans mellanhavanden med systern Anna, gift Gyllenstierna, och

svägerskan Anna, f. Bjelkenstierna), vidare Skyttes anteckningar och excerpter rör.

Liflands historia m. m., ett par brev till Seved Bååt o. s. v. I Länsstyrelsens i Upp-
sala arkiv (Landsarkivet, LTppsala) finnas de officiella handlingarna från Skyttes

landshövdingetid 1646—49: registratur, k. brev, skrivelser från myndigheter, skri-

velser från enskilda m. m. Av stor vikt äro de brevsamlingar, som förefinnas i det

Mörnerska arkivet å Esplunda i Närke, dels (i den äldre samUngen) ett stort antal

brev till Bengt Skytte från åren 1648—49 och 1655, dels (i det från Skytteanum i

senare tid överflyttade arkivet, »Depositio Skytteana») brev från Bengt till fadern

1629—35 m. fl. handlingar. (Författaren till dessa rader har genom älskvärt till-

mötesgående från arkivets ägares, landshövdingen greve Axel Mörkers, sida satts

i tillfälle att såväl å ort och ställe som sedermera genom lån till Uppsala utnyttja

dessa samlingar.)

Åtskilligt material har först i senare tid blivit tillgängligt för forskningen. Utom
de handskrifter, som uppdagats i Ihreska handskriftssamlingen (deponerad i UB)
och vilka något närmare beröras i det följande, är att nämna, att åtskilliga brev från

Skytte kommo i dagen vid försäljningen av de Hammerska samlingarna, däribl.

ett antal brev till M. G. De la Gardie (nu i Riksarkivet) m. m.

Det må till sist tillåtas mig att påpeka ett par utländska källor, vilka jag dock

ej själv varit i tillfälle att undersöka. I Revals Stadtarchiv finnas enligt G. von Han-
sens katalog (s. 180) i serien 'Briefe schwedischer Reichsräte u. Statthalter aus

dem XVn. Jh.' brev från Skytte 1655—56. I Staatsarchiv i Hannover (Acten II,

Celle, 105 a, 45: no. 26) finnes 'Correspondenz mit dem Reichsrathe Benedictus Skytte

1657—58' (snl. benäget meddelande av min kamrat förste bibi. O. Walde).
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Så småningom börjar också den högt begåvade och fint bildade

ädhngen att vinna insteg hos den unga drottningen, vid vars

hov han redan 1633 bhvit fästad som kammarherre, och snart

nog får han i fullt mått erfara såväl tjusningen som vansklig-

heten i den kanske mer avundade än avundsvärda ställningen

som en av den snillrika men nyckfulla härskarinnans förklarade

gunstlingar. Utmärkelser följa nu slag i slag. År 1646 blir han

landshövding i Uppsala, påföljande år därjämte i Stockholms

län, koras av drottningen till lantmarskalk vid riksdagen 1647

och kallas påföljande år till riks- och kansliråd. Under de när-

mast följande åren tycks hans inflytande hos drottningen och

vid rådsbordet ha varit mycket betydande, men sommaren 1650

— man kan också säga: Magnus Gabriel De la Gardies återkomst

till Sverige — synes härutinnan markera en påtaglig förändring.

Liksom sin fader varmt tillgiven det pfalziska huset, hade Skytte

ivrigt arbetat för Karl Gustafs val till tronföljare; han träder nu

i allt närmare kontakt med de fraktioner, som opponera mot

drottningens och det högaristokratiska rådspartiets vanstyre

och som med otålighet längta efter Karl Gustafs äntrade till

regeringen. Delvis väl i känslan av sin fullständigt undergrävda

ställning finner Skytte år 1651 det med sin fördel förenat att

anträda en vidlyftig utländsk resa. Under sin frånvaro blir

han så vid förhandlingarne i den Messeniska högmålsprocessen

av den äldre Messenius anklagad för stämplingar mot drott-

ningen, ställes efter sin återkomst till ansvar inför en särskilt

tillsatt kommission men blir av denna fullständigt frikänd.

Karl Gustafs tronbestigning stärker ånyo åtminstone för en tid

hans ställning; han utnämnes till general-guvernör i Estland och

nyttjas vid underhandlingarna med litauerna och hertigen av

Kurland. De följande åren synes han till betydlig del ha till-

bragt utomlands, särskilt i England, därifrån han efter Karl Gus-

tafs förtidiga bortgång motvilligt återvände hem (våren 1661)

för att åter intaga sitt säte i rådet. Här låg makten nu full-

ständigt i händerna på förmyndareregeringen, och inom denna

ägde Skytte personliga fiender. Han blir återigen en besvär-

lig och allt annat än välsedd frondör och förledes av sin gamla
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tillgivenhet för pfalziska huset att understödja hertig Adolf

Johan i hans strävanden att nå riksmarsk-ämbetet, som rådet

och ständerna i strid mot Karl Gustafs testamente förmenat ho-

nom. Alla försök att i godo avlägsna Skytte från händelsernas

centrum stranda på hans hårdnackade motstånd: han utnämnes

1663 först till lagman i Ingermanland, senare till president i

Wismarska tribunalet och legat i Tyskland, men trots de upp-

repade anmaningar han erhåller att på ort och ställe inträda i

utövningen av sina ämbeten, håller han sig under allehanda

förevändningar kvar i Stockholm. Då lyckas det hans mot-

ståndare omsider i augusti 1664 att avslöja hans dubbelspel

till Adolf Johans förmån och att därigenom skilja honom från

hans samtliga ämbeten. Efter fruktlösa rehabiliteringsförsök

lämnar han våren 1666 Sverige för att i främmande land söka

skapa sig en ställning i ersättning för den han i hemlandet för-

lorat.

Under vistelse i Tyskland och Frankrike arbetar han nu de

närmaste åren på att dels närmare utforma, dels även i verk-

lighet omsätta vissa planer, med vilka han redan länge sysslat,

planer nämligen att kunna skapa ett »Universitas universitatum»,

en stiftelse av storslagna dimensioner, exklusivt avsedd för

vetenskap, konst och vittra idrotter, dit lärde och konstnärer

av skilda nationer och trosbekännelser skulle strömma samman
för att i hägn av utomordentliga privilegier kunna ostört och ode- -

lat ägna sig åt sina arbeten. Snart nog lyckas det honom också

att i så hög grad väcka den Store kurfurstens intresse för detta

projekt, att denne år 1667, sedan planerna genom geheimerådet

von Bonins bearbetning antagit fastare konturer, genom ett

manifest formligen inbjuder den lärda världen till denna plan-

lagda Sophopolis. Motarbetad från många håll, går emellertid

den stolta planen så småningom om intet, då den utfärdade kal-

lelsen trots Skyttes värvningsförsök ej leder till åsyftat resultat.

Även de allvarliga ansträngningar i ett likartat syfte, vartill

Skytte 1669—70 lyckats animera greve Friedrich Kasimir av

Hanau, strandade mot ett kompakt motstånd.

De följande åren tillbragte Skytte huvudsakligen i Tyskland,
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där han tidvis torde ha fört en rätt orohg och kringirrande till-

varo. Bortsett från ett besök i hemlandet kort efter Karl XI:s

myndighetsförklaring, vistades han utrikes ända till år 1676,

då han definitivt återvände hem. De försök till rehabilitering

som på olika tider gjordes än av honom själv, än av inflytelserika

fränder som t. ex. hans systerson Johan Gyllenstierna, förblevo

resultatlösa, varför han även efter hemkomsten fick tillbringa

sina återstående dagar som enskild person. Mestadels tycks

han ha vistats på sina gods, särskilt Grönsö i Uppland. I augusti

1683 slutade han sina dagar i Stockholm.

Eftervärlden har dömt strängt om Bengt Skytte som statsman

och som personlighet överhuvud. För den hävdvunna histo-

riska uppfattningen — företrädd särskilt av Fryxell — framstår

han i snart sagt ogynnsammast möjliga dager: som den personi-

fierade opålitligheten, den typiske vinglaren, den där efter sitt

avslöjande allt mera påtagligt spelar en roll, som står narrens

och äventyrarens eller kanske rent av den medvetne bedragarens

mycket nära. Och ytterligare utmejslad av Viktor Rydberg — i

Fribytåren på Östersjön — har hans personlighet ingått i vår

litteratur som typen för den utstuderat listige intrigören, den

hale och smidige partichefen, som driven av en omätlig makt-

lystnad låter alla hänsyn fara och anser vilka medel som hälst

tillåtna. Det må nu villigt erkännas, att Skyttes karaktär före-

ter åtskilliga drag av föga tilltalande art — teckningen torde

dock i ena som andra fallet vara betydligt chargerad. Och man
har svårt att helt värja sig för det intrycket, att den katastrof-

artade epilogen här som ofta sker kommit att i viss mån för-

rycka uppfattningen och fått undanskymma förtjänsterna hos

en lång och i många avseenden givetvis både dugande och hed-

rande ämbetsmannabana.

Emellertid må här den frågan fullständigt lämnas öppen

och hänskjutas till fackmännens prövning, huruvida Bengt Skytte

som statsman förtjänar en annan och mildare dom, än den som

gemenligen avkunnas över honom — ett står i varje faU fast:
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att de ogynnsamma omdömen, som fällts om honom som poli-

tisk person, i hög grad ha menligt inverkat på uppfattningen

och uppskattningen av hans vetenskapliga intressen och verk-

samhet. En rik begåvning och en omfattande lärdom har man
visserligen icke kunnat frånkänna honom, och om hans lysande

egenskaper som talare och stilist finnas alltför ojäviga vittnesbörd,

för att de helt skulle kunna förnekas. Men i övrigt har man gjort

sitt bästa för att förringa och bagatellisera hans lärda strävanden,

där man icke helt förbisett dem. Så t. ex. har hans ovan rela-

terade projekt att skapa ett universal-universitet — där det

icke misstänkliggjorts såsom avsett att endast och allenast tjäna

hans egoistiska intressen — från hans svenska skildrares sida

gemenligen avfärdats som »lärda vurmerier» eller liknande. Och

dock var det, som Arnheim framhållit, härvidlag ingalunda frå-

gan om »en enstaka svärmares spekulativa betraktelser, utan

om tankar, som omfattats av det sjuttonde århundradets bästa

och ädlaste män», om planer som en gång lekt en Richelieu

i hågen, som tydligt uttalats av en Bacon och som rätt klart

kunna skönjas bakom en Com en ii åskådning och strävanden.

Och tilläggas bör kanske även, att Skyttes projekt inom den

lärdomshistoriska forskningen i Tyskland omfattats med stort

intresse och genom tiderna sysselsatt en rad av vetenskapsmän

som t. ex. G. D. Seyler (1730), J. C. C. Oelrichs (1751),

J. P. Erman (1792), P. Kleinert (1889), H. Landwehr
(1894), C. Varrentrapp (1894) och nu senast Fritz Arnheim
(1908 och 1911) och även, ehuru mera i förbigående, berörts av

en Aug. Boeckh (1852), en J. G. Droysen (1872), en Adolf
Harnack (1900) o. a.'

I en om möjligt ännu högre grad har man misstrott Bengt

Skytte, då det gällt den språkvetenskapliga forskning, varom

han understundom ordade och vars värde han själv, som redan

antytts och nedan närmare skall visas, åtminstone på gamla

dagar överskattade till ytterlighet. Det förhållandet att endast

ett brottstycke av hans verk — bevarat i Linköpings stiftsbib-

^ Jfr ovan s. 331, not i.
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liotek' — hittills varit känt, har nämligen föranlett FryxelP
att uttala vissa tvivelsmål om att något mera än detta överhuvud

förefunnits. Ty man torde väl svårligen på annat vis kunna tolka

Fryxells uttalanden, när han efter att ha anfört, att Skytte vid

ett tillfälle förklarat sitt verk till större delen fullbordat, tviv-

lande tillägger: »Måhända! men det exemplar efterverlden deraf

kunnat finna, är knappt en begynnelse» och efter en kort karak-

täristik av verket, som bl. a. tadlas för ofullständighet (!), fort-

sätter: »Hela det så utbasunade arbetet utgör — 17 skrifna

ark». Samma uttalande återfinnes för övrigt ord för ord i den

av J. G. Wahlström författade levnadsteckning över Skytte,

som finnes införd i Biographiskt lexicon^ och torde även gå igen

på andra håll.^ Nu förhåller det sig emellertid så, att huvud-

stommen av Skyttes verk nyligen återfunnits i den Ihreska manu-

skriptsamlingen, vilken sedan ett tiotal år befinner sig som

deposition i Uppsala universitetsbibliotek, och detta parti utgör

icke mindre än 464 foliosidor. ^ Härtill kommer ytterligare

att ett annat brottstycke om 116 sidor — hittills icke veterligen

uppmärksammat — förefinnes i Kungl. Biblioteket^ dit det år

i88g avlämnats från Riksarkivet. När härmed alltså det oss

bekanta partiet av verket ifråga vuxit till inemot 650 foliosidor,

utan att vi därför kunna med säkerhet påstå, att vi ha det ur-

sprungliga arbetet i dess helhet i behåll, så torde Bengt Skyttes

namn numera få anses fullständigt rentvått från slika, man
månde väl säga oförsiktigt uttalade misstankar. Ty inför en

' Det utgör 68 sid. i folio och ingår i en vol. signerad Språkvet. 2. Titeln, skri-

ven av Haqvin Spegels hand, lyder: 'Lexicon polyglotton a Senatore Regio Dn.

Benedicto Skytte qvondam inchoatum'.
- Berättelser ur sv. historien, D. 14 (Sthm 1846), s. 68 f.

^ Bd 15 (Ups. 1848), s. 30.

' Härav g sid. blanka.

° Sålunda anföres det referatvis och i en något förändrad version av H. Wie-

SKLGREN i hans noter till Leibniz' bref till Sparfvenfeldt (Antiqvar. tidskr. f. Sverige,

D. 7 (1884— 85) : 3), s. 60. då W. efter att ha anfört en från Leibniz hämtad uppgift

om Skyttes egen uppskattning av sitt arbete (jfr nedan) tillägger: »Hvad efterverl-

den fått se af detta dyra verk är 17 skrifna ark, nu bevarade i linköpings bibUotek.

Man har t. o. m. betviflat att mera funnits till, när Skytte talade med I^eibniz». Det

behöver ju knappast erinras om att detta skrevs åtskilliga år innan det brottstycke,

som nu förefinnes i Kungl. Biblioteket, dit avlämnats från Riksarkivet.

' Det förvaras (obundet mellan pappärmar) å avdeln. Språkvet., utländsk.
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sådan prestation, säkerligen en frukt av många års mödor, kan

ju icke allvaret i hans forskning längre sättas i något som hälst

tvivelsmål.

Måhända kan det vara ägnat att väcka någon förundran,

att en man i Bengt Skyttes ställning kommit att omfatta språk-

vetenskapen med ett så levande intresse, att han till och med
inlåtit sig på egna forskningar av en betydande omfattning. Här-

vid bör man dock icke förglömma, att det redan i tidsandan fanns

mycket, som kunde verka i denna riktning: språkforskningen

stod så att säga på dagordningen, ej minst den jämförande och

etymologiserande.

De första allvarliga ansatserna hade redan före 1500-talets

utgång yppat sig i Holland, och under det följande århundradet

framträder här en lysande rad filologer, som göra de nederländska

universiteten till språkstudiets centrum för långa tider framåt.

Allteftersom dessa studier skjuta fart även i andra länder, er-

håller den jämförande lingvistiken ett allt tydligare framträ-

dande patriotiskt, för att icke säga chauvinistiskt drag, som

föder en ädel tävlan mellan nationerna: det gäller ju att i gör-

ligaste mån leda i bevis, att just ens eget tungomål och intet

annat är det äldsta, urspråket, som givit upphov åt alla de övriga.

Och hand i hand med språkstudiet strävar tidevarvets älsklings-

vetenskap, den antikvariska forskningen, mot samma mål.

I Sverige skulle ju det utgående 1600-talet se dessa forskningar

kulminera i det storslagna verk, som på det mest oförtydbara

sätt bar prägeln av såväl förtjänsterna som felen i deras an-

läggning, utförande och tendens — Atlantican. Men redan långt

tidigare hade en Johannes Burens, en Georg Stiernhielm och

andra slagit in på de vägar, som Rudbeck en gång skulle trampa.

Särskilt sysslade Stiernhielm som bekant i mycket stor ut-

sträckning med språkvetenskapliga forskningar — låt vara att

dessa delvis stannade vid ansatser och ofullbordade utkast —
och han baserade sina etymologier på ett språkfilosofiskt system,

vida klarare genomtänkt och skarpare formulerat, än man
vanligtvis finner hos hans samtida.^

' Jfr SwARTLiNG, anf. arb., s. 76 ff.
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Med såväl den holländska filologien som den språkveten-

skapligt-antikvariska riktningen inom svensk forskning trädde

Skytte i nära kontakt. Redan vid nnga år erhöll han Stiern-

hielm till lärare vid den undervisningsanstalt hans fader skapat

för den adliga ungdomen, Collegium illustre. Den tid han åtnjöt

Stiernhielms direkta undervisning blev visserligen helt kort-

varig, men förbindelserna mellan lärare och lärjunge fortforo

livet igenom och synas — som jag nedan får tillfälle att beröra —
tidvis ha varit ganska livliga, då just de gemensamma intressena

för aktiv språkforskning utgjorde det förnämsta enande bandet.

Till Holland åter ställdes Skyttes första egentliga edukations-

resa utrikes: i oktober 1629 inskrevs han vid Leydens universi-

tet och idkade där studier någon tid framåt. Och han anknöt

här särskilt förbindelser med en av den holländska filologiens

allra främste målsmän, Gerhard Joh. Vossius, som först

här och senare i Amsterdam utövade en högt skattad lärare-

verksamhet och som tid efter annan i sin handledning och tidvis

även i sitt hus emottog Johan Skyttes trenne söner. I flera re-

priser synes nu Bengt under 1630-talets förra hälft ha uppe-

hållit sig i Holland längre och kortare tider\ förmodligen en

icke oväsentlig del därav hos Vossius, som å sin sida också lär

sig att högt värdera sin unge discipels begåvning och duglighet.^

Givetvis har vistelsen vid språkstudiets högsäten och det nära

umgänget med dessa forskningars frejdade koryféer och lovande

adepter, bland de senare ej att förglömma Vossii unga söner,

varit av största betydelse ej blott för Bengt Skyttes klassiska

bildning och latinska eloqventia — den undervisning, han åtnjöt

' Jfr härom Wrangel, Sveriges litterära förbindelser med Holland (Lund 1897),

s. 66 ff. Wrangels uppgifter torde dock på vissa punkter kunna både preciseras och

korrigeras med tillhjälp av de å Esplunda förvarade breven från Bengt (och hans

bröder) till fadern under dessa år. Överhuvud förefaller det som om Bengt av de

tre bröderna varit den, som minsta tiden vistats i Holland, och som om såväl Joh.\n

d. y. som Jakob anknutit betydligt starkare förbindelser med familjen Vossius än

Bengt.

- Jfr t. e.x. Vossii brev till Johan Skytte (odat., men förmodligen från 1633)

tryckt i G. J. Vossii el claronim virorum ad eum Episiolae, i (Amst. 1691), s. 335,

och från en senare tid hans brev till Grotius 1641 (ibid. i, s. 420 f.) och till Johan S.

i april s. å. (ibid. i, s. 430).
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av den store författaren till 'Aristarchus sive de arte grammatica',

'De vitiis sermonis', 'Etymologicum latinae linguae' och ett fler-

tal andra berömda verk, har tvivelsutan även kunnat väcka och

stimulera språkvetenskapliga intressen av mera djupgående art.

I samma riktning ha säkerligen även de talrika och vidsträckta

utrikes resor kunnat verka, som Bengt Skytte snart sagt livet

igenom företog, liksom de ju mången gång, särskilt i hans imga

år, torde ha direkt syftat till vidgade språkkunskaper. Detta

torde t. ex. ha varit fallet, när han 1631 av sin fader sändes till

Ryssland. Visserligen innehåller den 'Instructio', som Johan

då uppsatte för resan', icke något härom, liksom ej häller Bengt

i sin Relatio Muscovitica^ d. v. s. den till konungen ställda redo-

görelsen för hans intryck av Ryssland och ryssarne, sökt efter

tillfällen att demonstrera några djupare språkliga insikter, men

icke förty torde ett av de förnämsta syftena med hans resa ha

varit detsamma, som Johan anför, när han året därpå ämnar

sända sin yngste son åt samma håll, nämligen att han måtte

»något mehre taghe till uthi det Muskovitiske tungomåhletz

kundskap».^ År 1634 företog Skytte bl. a. en resa i Itahen;

till England gick hans färd mer än en gång (1629, 1635), och

särskilt åren 1659—^i vistades han där som redan nämnts en

längre tid; Frankrike besökte han flerfaldiga gånger än i diplo-

matiskt syfte, än av hälsoskäl, och Tyskland blev ju bortsett

från många tidigare besök hans egentliga hemvist under den

åtminstone till synes frivilliga exil, som han under så många
' Esplunda arlciv, Depositio Skytteana, Bundt 4 (Vol. X a: no. 6), tryckt av O.

KoLMODiN i Monumenta Htteraria historiain Johannis Skytte illustrantia, Continuat.

P. 2 (Ups. 1830), s. 5 f.

^ Eftersom Arnheim (Freiherr B. Skytte, s. 71) anger denna såsom i avskrift

förefintlig i Uppsala universitetsbibliotek bör denna uppgift kanske suppleras med ett

påpekande, att originalet förefinnes i Riksarkivet (Handskr.-samlingen) liksom även

det brev från Skytte till konungen av d. 13 sept. 1631, varmed det överlämnades (Skri-

velser till K. M:t); avskrifter finnas i de flesta större manuskriptsamlingar, sålunda

utom i UB t. ex. i Kungl. Biblioteket (Rålamb no. 60 4:0, Engeström B. I. 2. 3),

Riksarkivet, Linköpings stiftsbibliotek (Hist. 147) Växiö stifts- o. lärov.-bibl. (i no.

13 fol.) o. s. v.; även i utländska bibliotek möter den understundom, sålunda i Pro-

vin zial-Bibliothek i Hannover (Vol. 638: 12), jfr E. BoDEM.i^NN, Die Handschriften

d. K. Öjjcntl. Bibi. zu Hannover (1867), s. 134 (väl ej »Autographon», som där uppges).

' Skytte tOl Ax. Oxenstierna d. 14 jan. 1632 (Rikskansl. Ax. Oxenstiernas

Skrifter o. brefvexL, Senare afd. ; Bd 10, s. 326).
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år underkastade sig. Men länge synes det också ha lekt honom
i hågen att en gång kunna få styra färden till än mera avlägsna

länder, till den fjärran Orienten, som på hans äventyrslystna

sinne tydligen utövat en stark tjuskraft. Härom vittna på sitt

sätt de talrika och vidlyftiga excerpter, som finnas bevarade

av hans hand, ur allehanda orientaliska reseskildringar, bekanta

verk av en Tavernier, en Olearius, en Pinto m. fl.^ År

1650, då en beskickning från tatar-kanen av Krim anlände till

Sverige, uppgives Skytte starkt ha arbetat på att hälst med offi-

ciellt uppdrag få åtfölja denna tillbaka till Krim och sedan ut-

sträcka färden längre österut, snarast till Persien.^ Hans för-

sök vid denna tidpunkt synas visserligen ha stött på motstånd,

men snart nog fann han en möjlighet att åtminstone partiellt

förverkliga sina planer. Det var 165 1, då han som redan nämnts

förmodhgen främst av missnöje med sin ställning visade sig syn-

nerligen angelägen att få på någon tid lämna fosterlandet. Fär-

den ställdes då först till en kurort i mellersta Tyskland, var-

ifrån han senare begav sig till Wien och vidare till Siebenbiir-

gen.' Efter flera månaders uppehåll här, varunder han bl. a.

fick tillfälle till en längre tids samvaro med Comenius i Såros

Patak, fortsatte han förmodligen i februari 1652 sin färd till

Konstantinopel. Härifrån företog han också en resa till Krim

' Ihre-samlingen 183.

- Dessa hans planer (liksom hans senare verkligen företagna turkiska resa,

som »inthet anstodh en rådzpersohn») spela en viss roll vid den mot honom företagna

undersökningen med anledning av de Messeniska anklagelserna. Drottningen själv

meddelar vid det förberedande förhöret i rådet i oktober 1652 åtskilligt om hans

iver härutinnan och förklarar bl. a., att »han hafver ... så plågatt och legatt K. M:t

ann medh sin resa, så att K. M;t hafver och bedt att han inthet mehr wille plåga

H. M:t der mädh» {Sv. riksrådets protokoll, 15, s. 361). Härmed kan också jämföras

vad JoH.\N Ekeblad i brev av den 10 dec. 1650 till fadern vet att berätta häroin:

»Uti allsomstörsta hemlighet och stillhet grunkas här om, att herr Bengt Skytt skulle

bhfva skickad eller eljest resa ambassadevis in uti Persien, och lärer hafva många
cavalierer i sitt följe, livar så är, att de kunna bhfva fri hållna på resan» o. s. v. (Joh.

Ekeblads Bref, i, s, 64).

' Han medförde till hertig Georg H Rakoczi en rekommendationsskrivelse frän

Karl Gustaf (avslå-, bland 'Handlingar tillhörande familjen Skytte af Duderhoff,

i R.\), däri det om honom själv bl. a. heter: i>Est vero praefatus Liber Baro, vir ingenij

elegantis, acris judicij, e.xquisitas eruditionis, spectata; prudcntiae de patria sua

bene meritus, amiciti* et observantiie in me officijs mihi multum dilectus» o. s. v.
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och gjorde antagligen även en a\'stickare till Mindre Asien,

innan han på sommaren återvände hem.'

Det ligger ju i öppen dag, att utrikesresor av en så betydande

omfattning, som Skytte — en n^^ »Resare-Bengt», om ock av

reducerade dimensioner — företog, då de därtill ofta förbundos

med mycket långvariga uppehåll i främmande länder, icke kun-

nat undgå att medföra språkkunskaper a.v sällsj)ord art även-

som att dessa givetvis måste ha varit a\' största betj^delse för

Skyttes verksamhet som språkforskare. I nämnda avseende

torde dessa färder även så till vida varit av vikt, som de ju med

all rimlighet måst föra honom tillsammans med andra språk-

män av skilda nationer.

På tal härom bör man emellertid icke förbise, att Skytte även

i hemlandet trädde i nära beröring med många av det lärda

ståndets män, detta redan genom de ämbeten han innehade.

Då han som nämnt år 1646 utsågs till landshövding i Uppsala,

ansåg drottningen just honom särskilt lämplig för denna charge,

»efter den kommer ibland lärde män».' Och man finner också,

att hans officiella ställning och ämbetsutövning på denna post

ofta nog förde honom i kontakt med akademien och dess lärare-

kår. Ja, det kan till och med påstås, att Uppsala universitets-

bibliotek icke saknar all anledning att ihågkomma Bengt Skyt-

tes namn, detta enär han just som landshövding hade åtskil-

lig befattning med de förberedande ai betena, materialanskaff-

ning m. m., för den »Collegii- och Bibliothecs-bygning», som

enligt Kristinas planer skulle resa sig på den gamla ärkebiskops-

borgens plats, men som då ej kunde bliva verklighet.^ För sin

^ Åtskilliga upplysningar om hans resa lämnas i Memoires de Channt, T. 3 (Paris

1675), s. 15, där hans namn dock genomgående förvanskats till »Benskchnt». Man
behöver alltså icke, som Arnheim (anf. arb., s. 77) menar, av brist på direkta vitt-

nesbörd lämna det oavgjort, huruvida Skytte verkligen tillbragt våren 1652 vid

Bosporens stränder. — Trenne för honom utfärdade turkiska passhandlingar finnas

för övrigt bevarade i UB, dit de skänkts av J. G. Sparwenfeldt.
- Sv. riksrådets protokoll, 11 (1645, 1646), s. 386.

' Jfr Annerstedt, Upsala univ:s hist., D. i, s. 319 f., Bihang i, s. 393; E. E.

Areen, Upsala univ. biblioteks byggnadshistoria (i NTBB, IQ19, s. 29—48), s. 30.

En skrivelse från akademiräntmästaren Bo Chruzelius till Skytte (dat. 30 jan.

164g) rörande dessa förberedande bvggnadsanstalter förefinnes i Esplunda-samlingen;
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faders stiftelse, Skytteanska professuren, hyste han förklarUgt

nog ett alldeles särskilt intresse. Redan 1642 hade han vid ett

besök i Strassburg å faderns vägnar fört underhandlingar, som

resulterade i att Johannes Freinshemius emottog kallelse

till denna lärostol.' Själv blev han stiftelsens patronus vid

faderns död 1645, och i denna egenskap äger han bl. a. förtjänsten

av att vid Uppsala universitet ha fästat en så sällsynt dugande

kraft som Johannes Schefferus.^ År 1648 blev han vidare

kansler för Dorpats universitet, en befattning som dock redan

1656 blev överflödig, då nämnda akademi på grund av ryssarnes

infall i Lifland upplöstes. Säkerligen har Bengt Skytte också

spelat en framstående roll i den samlingspunkt för samtidens

lärda värld, som Kristinas hov åtminstone i ansats utgjorde.

Med flera av de inkallade främmande storheterna har han stått

i nära förbindelse, ehuru vittnesbörden härom äro jämförelse-

vis sparsamma. Sålunda var det säkerligen han, som — därtill

föranledd av sin tacksamhetsskuld till den Vossiska familjen —
år 1648 för drottningen påpekade lämpligheten av att inkalla

den unge, för sin lärdom redan vida berömde Isak Vossius,

en av Gerhards söner^ vilken också omedelbart hörsammade

kallelsen och sedermera en tid framåt intog en framskjuten

ställning som drottningens bibliotekarie. Bland Skyttes vän-

ner inom den lärda republiken vid hovet märkes vidare Nico-

laus Heinsius, som inkallades 1649 och med Vossius alternerade

ett kungl. brev av den 20 nov. 1648 i Länsstyrelsens i Uppsala arkiv (Landsarkivet,

Upps.) o. s. v.

' Arnheim, anf. arb., s. 73 f.

'^ Det brev, vari Skytte erbjuder Schefferus professuren, finnes bevarat i kon-

cept (Esplunda, B. Skyttes brevväxling). Till belysning av förhållandet mellan

Skytte och Schefferus kunna också andragas de brev från Skytte, som finnas bevarade

i UB; vidare kan erinras om att Schefferus 1650 med anledning av moderns, fru

Maria Na;fs, död skrev en 'Epistola confolaloria' till Bengt S. o. hans broder Jakob
(tryckt i Upps. 1650). Och att de misshälligheter, som senare yppat sig mellan Schef-

ferus och den som Skyttes ställföreträdare såsom patronus fungerande G. A. Baner,

(jfr ScHöCKsanf. historik över Skytteanska professuren, s.43f.),ickespolierat det goda

förhållandet mellan Skytte och Schefferus franjgår av det faktum, att Schefferus

till sin patronus dedicerade sin i Stockholm 1679 tryckta edition av Jul. Obsequens,
De prodigiis liber, och då just i dedikationen anspelade på vad som förefallit.

' Jfr H. WiESELGREN, Drottn. Kristinas bibliotek o. bibliotekarier (Sthm 1901),

s. 26 ff.



344 ANDERS GRAPE

i bibliotekarie-sysslan och i uppdragen att beresa kontinenten

för att uppköpa dyrbara manuskript och boksamhngar för

drottningens räkning. Även när Heinsius senare (1654—55

och från 1661) uppehöll sig i Stockholm som holländsk resident,

har vänskapen mellan honom och Skytte fortfarit/ Jämväl

andra utlänningar kunde vara att nämna i detta sammanhang,

såsom den bekante franske läkaren Du Rietz, som 1642 blev

Kristinas livmedicus, vidare Joh. Henr. Boeclerus^ 1649

—

51 verksam i Sverige, först som professor i Uppsala och senare

som rikshistoriograf, och säkerligen åtskilliga ytterligare.

Vid vilken tidpunkt Bengt Skytte gripit sig an med egna

verkliga forskningar på språkvetenskapens område är icke

närmare känt, och överhuvud taget lämnar Skytte själv så

gott som intet besked om sitt arbetes fortgång, åtminstone be-

träffande dess tidigare skeden. A prioji tycks man ju lia skäl

till den förmodan, att det under hans framgångs och upphöjelses

dagar esomoftast torde ha givits tider, då maktpåliggande äm-

betsvärv ej lämnat någon stund övrig för lärda sysselsättningar

och då den tysta, men intensiva kamp, som fördes om drottnin-

gens jmnest och den maktställning, som därmed förknippades,

måste ha lagt beslag på alla hans tankar och hela hans intresse.

Icke desto mindre synas de första bevis, som kunna framläggas

på ett språkligt intresse hos Skytte av den art, att det möjligen

torde kunna tyda på egen forskarverksamhet, peka hän just

på hans politiska glansperiod åren 1648—50. Jahan Axe-

hiälm, som bekant en av denna tids mera framträdande anti-

kvariske och språklige forskare, ger nämligen en skildring av

sitt umgänge med Skytte under åren 1649, 1650, »och någhot

' Så t. ex. anser sig Lagerfelt 1654 böra varna \\hitelocke för Skytte, >>t}" han

är ej i synnerlig credit, och utom dess mycket vän med Holländske ministern»

(Whitelockes Dag-bok (Ups. iJTj), s. 473). — Även med fadern, den frejdade lati-

naren Daniel Heinsius, stod Slcytte tydhgen i förbindelse; ett brev från denne

till S. av år 1649 finnes i Esplunda-samlingen.
- Genom Schefferus ordnar Skytte ä drottningens vägnar 1649 för Boecleri

Uppsala-vistelse (Skytte till Schefferus d. 9 april 1649. UB G 260 e). Ett brev från

Skytte till Boeclerus av d. 23 sept. 1649 finnes bevarat i Hamburgs Staats- u. Uni-

versitätsbibliothek (Supellex epistolica Uffenbacliii et Wolfiorum, Vol. 23).
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aff 1651», däri han bl. a. berättar följande: ». . . förfärdigadhe,

iagh effter \välbe:te herres anhålning och begäran, ett Dictiona-

rium, extraherat vr Jslands laghboken, på dhee märkelighaste

gamle orden, som nu så almänt icke ähre ibruk, med summarier

öfuer huart capitel: Öfuer hnilket alt, meerwälbe:te herre, esom-

åfftast både öfuer måltid, och äliest i sin Studere Cammar, medh
migh confererade».' Det förefaller ju näppehgen antagligt, att

Skytte skulle ha igångsatt ett så pass egenartat och omfattande

företag, om det ej varit avsett att främja hans egna arbeten,

för vilka behovet av en isländsk ordbok börjat göra sig gällande.

En åstundan av alldeles samma natur framträder också i ett

brev, som han den 30 april 1650 sänder Per Brahe d. y. i

dennes egenskap av kansler för Åbo akademi, däri det bl. a.

heter: . . . »Daer TLt Exi ville befalla att Professores i Åbo giorde

ett Dictionarium på finscha språket, woro det helt nyttigt;

och voro rådeligast att man i det observerade varios dialectos

eller praecipuos Fennonicse Linguae; såsom och Estonicse och

Carelicae nec non Lapponicae och flera som hafwa en convenienz

med hvar andre».

^

För att hans egen språkforskning vid denna tid varit påbörjad

talar i viss mån också den omständigheten, att hans förbindel-

ser med sin forne lärare Stiernhielm just omkr. år 1650 synas

ha varit synnerligen livliga.^ Stiernhielm var vid denna tid sys-

selsatt med stora lexikaliska uppgifter och utarbetade just

då utkastet till sin brett anlagda Runa Svetica, som var ämnad
att utgöra en sammanfattning av alla hans språkliga undersök-

' Ett intyg utfärdat 1652 vid den då igångsatta undersökningen angående

Skyttes förbindelser med Messenius, orig. i UB X 210 (omnämnt av V. Söder-
berg, Ilistorieskrifvaren Arn. Joh. Messenius, Ups. 1902, s. 28, not 2).

^ Orig. i Skoklostersaml. (RA), Ser. 2., nr 21 fol.; detta utdrag avtryckt (då-

ligt) i: Ur Per Brahes brefvexiing . . . utg. af K. K. Tigerstedt, i (Hfors 1880), s. 50.

^ Detta förhållande var allmänt bekant och hade på den grund så när indragit

också Stiernhielm i den Messeniska rättegången (jfr Sw.^rtling, anf. arb., s. 56I.

Hur pass mycken vederhäftighet man bör tillmäta .-Vrnold Johan Messenii påstå-

ende om Stiernhielm vid samma tillfälle, att »han hölt H. Bencht Schtitte för en took»

(Sik riksrådets protokoll, 15, s. 244), får väl lämnas därhän. I varje fall får detta om-
döme — om det nu fällts — antas ha syftat på de fantastiska politiska planer, för

vilka Skytte då misstänktes, och torde ej, som t. ex. minnestecknaren i Biogr. lex.

gör, få tillmätas en allmän räckvidd.
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ningar. År 165 1 uppsätter Skytte för Stiernhielms räkning ett

rekommendationsbrev till tronföljaren Karl Gustaf ^ däri han

på det mest erkännsamma sätt uttalar sig om hans språkforsk-

ning. Han förklarar sig föranlåten till detta steg bl. a. »af den

sestim, som alla Virtutum amantes billigt draga, till hans noble,

och haer till iche bekende konst och wetschap, att uthj wisze,

klare och få reglor iche allenast infatta alla språks union, utan

och tillijka med språkens egentlige förstånd, såsom uthj en

spegell beschåda, alla folks, Historiers, Astronomiske och Physiske

sakers proprietet och ursprungh». Dessa något dunkla ord få

väl anses åsyfta dels Stiernhielms anslutning till teorien om ett

gemensamt urspråk, dels hans allmänna språkfilosofiska åskåd-

ning, som bestämde ordens släktskap efter deras samhörighet

inom vissa allmänna begreppskategorier, och hans därmed

förbundna undersökningar om språkljudens och ordrötternas

uppkomst och utveckling." Den anslutning Skytte sålunda

oförbehållsamt här synes ha skänkt Stiernhielm, vilken för

övrigt är av ett visst intresse särskilt därför att Skytte själv

knappast ger några direkta upplysningar om sin egen uppfatt-

ning i hithörande frågor, kom honom emellertid ingalunda till

del i någon mera allmän grad; tvärtom möttes hans språkveten-

skapliga teorier på mer än ett håll av en påtaglig misstro.' Även
detta förhållande beröres av Skytte i hans nämnda rekommen-

dationsskrivelse, där det heter: »Och hade lenge saedan uthj

liuset des prover uthgåth, daer iche endels oförstond endels

jnvidie så thetta som andre aedla waerk hade förhindrat». Stiern-

hielms verk borde emellertid reserveras Karl Gustafs »patro-

cinio» för att liksom det »jncomparabile bellum» nyligen under

dennes auspicier förts till lyckligt och ärofullt slut, »altså må
och Pacis artes, och ibland dem denna omnibus seculis et sa-

pientibus hactenus ignota scientia, under E. K. H^ höga nampn
och hielp komma till sin maturitet och fulbordan». Resultatet

utmålas också nog så storartat: härigenom skulle »heela waerlden

' Orig. i Stegeborgssaml. (RA), Brev till Karl Gustaf. I

- Se härom närmare S\v.\rtling, anf. arb., s. 76 ff.

' Sw.\RTLI^G, anf. arb., s. 70, 72.

1
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naestan obligeras, den Suensche nation och des språk, som et

ibland de äldste högst sehras» och Karl Gustafs eget frejdade

namn skulle bliva »tillijka med alla folks, konsters och språks

egentlige wetenschap uthj alla land och tijder haer igenom mher

och mher bekendt och seterniserat». — Då Skytte och Stiern-

hielm befinna sig å skilda orter, pågår dem emellan ett »commer-

cium litterarium», som ej inskränker sig till enbart brevväxling;

även lån av böcker och manuskript förekomma emellanåt. Så-

lunda har Stiernhielm annoterat, att han den i febr. 1653^ —
han befann sig då i Östersjöprovinserna, antagligen i Dorpat —
till Skytte i Stockholm sänt »Megiserus», d. v. s. något arbete av

den tyske historikern och språkforskaren Hieronymus Megiser,

vilket för övrigt torde närmare kunna fastställas såsom hans

Thesaurus ]:)olyglottus: vel, dictionarium multilingue . . . (Francof.

1603): det exemplar Stiernhielm en gång ägt^ finnes nämligen

bevarat i UB och bär till yttermera visso också varjehanda

anteckningar av Bengt Skyttes hand. Och tio dagar senare

sändes Matthias Martinij Lexicon etymologicum samma väg.^

I maj 1656 berättar Skytte, som nu även han befinner sig

i Östersjöprovinserna, i brev till Stiernhielm' om hur han stu-

derar polska och lettiska för att därigenom bättre förstå grekiska

och latin. Som Skytte anser faran för ett anfall från Ryssland

just vid denna tidpunkt vara överhängande, uppmanar han

Stiernhielm samtidigt att i tid sätta sig, sin familj, sina böcker

och övriga tillhörigheter i säkerhet, varjämte han lovar att

rekommendera Stiernhielm hos konungen, hos vilken han själv

var befalld att inställa sig, och att göra allt vad i hans makt

stode för att Stiernhielms arbete må kunna nå sin fullbordan.

I fråga om ryssarna visade sig Skytte blott alltför sannspådd:

redan ett par veckor senare inföUo de härjande i Lifland, brände

Stiernhielms gård Wasula och tvungo denne att som en utarmad

' Anteckningar härom å titelbladet till en manuskriptvolym innehållande Runa
Svetica m. m. (KB, Antikvitetskollegii signum F. d. 5). Måhända bör snarare

läsas 1657, jfr i så fall nedan.
- Sparwenfeldt, i vars ägo arbetet sedermera kommit, har visserligen skrivit sitt

namn över Stiernhielms namnteckning, men denna kan det oaktat tydligt skönjas.

" Original i Wasula arkiv, avskrift i UB X 296 a; jfr Swartling, anf. arb., s. 93,

91 f.
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flykting återvända till fäderneslandet. I detta hans bekymmer-

samma läge trädde Skytte vid sin återkomst till Sverige i slutet

av året hjälpande emellan, i det han skänkte »den brödlöse och

husville» mannen ett hem på sin egendom Marby i Uppland,

där Stiernhielm själv tillbragte åtminstone de första månaderna

av år 1657 och där hans familj tycks ha ägt en fristad under

såväl detta som nästföljande år.^ Från Marby översänder Stiern-

hielm den 12 januari 1657 till Skytte i Stockholm ett avsevärt

antal arbeten av språkvetenskapligt innehålP, däribland det i

handskrift föreliggande 'Dictionarium armeno-latinum'^ som ge-

menligen tillskrives Stiernhielm själv. Måhända ha även ett

par andra av hans arbeten i manuskript medföljt denna sänd-

ning, nämligen hans 'Adelruna Sueo Gothica' och hans 'Miscellanea

' SwARTLiNG, anf. arb., s. 93 f.

- Av flera skäl förefaller det påtagligt (jfr strax här nedan) att dessa volymer

hörde hemma i Stiernhielms boksamling -- som han väl åtminstone delvis räddat

vid sin flykt från Lifland — .och icke i något bibliotek, som Skytte haft förvarat

på Marby. I vilket fall som helst äger förteckningen (i förut nämnda vol. F. d. 5)

sitt givna intresse, varför den här meddelas:

»Thesze underskrifne böcker sändes till Hr Bängt Skytte till Ståkholm effter

hans begäran mädh hans bookhållare Hans Hanson.

Dictionarium Armeno I-atinum. Item Manuscriptum liteiis latinis. 4

Athanasij Kircheri prodromus Coptus sive -tgyptiacus. 4

Harmonia Linguarum Cardinalium Georgij Crusigeri. Fol:

Thresor de Thistoire des Langues de cest univers. 4. [Av Claude Duret. För-

modl. 2' éd. Yverdon 1613]

Antword van Markus Zuerius van Bockshorn gegewen op de fragen hem vor-

gestelt ower de bedidinge van de Afgodinne Nchalenma. 4.

Dictionarium Norreum ex Damasceni Barlaåm usqve ad. R. 4.

Dictionarium Norreum ex Damasceni Barlaåm å R. usque ad fin. 4. [Dessa

två ordlistor äro säkerligen identiska med ett litet kvarthäfte i KB med titel : 'Voces

& Phrases ex Historia Damascenj' (gammalt signum N° 38 Brocmanni), vilket

tydligen är skrivet av Jahan Axehiälm.]

Evangelia Littuauica. 4.

Dictionario della Lingua Italiana Turchesca. 8.

nn Parte de Catechismo en Lengua Timuquana y Castellana. 8.

Mithridates Gesneri. 8.

Vocabularium Latino-Svetico Finnonicum. 8.

Datum Maarby d. 12 Januarij Anno 1657.»

Det kan tilläggas, att Stiernhielms exemplar av Gesners Mithridates (Tiguri 1610)

finnes bevarat i UB; det är försett med talrika marganteckningar av hans hand, och

å eftersattsblad et förekommer en liten annotation, som med all säkerhet härrör

från Skytte.

' Nu i KB under gammalt signum F. d. 22.
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Etymologica'/ I varje fall är det visst att Skytte ägt tillfälle

att taga del av flera av Stiernhielms otryckta verk^ och att

han gjort det med den initierade fackmannens intresse ådaga-

lägges av de marganteckningar, som däri förekomma här och

var av hans hand, så t. ex. i 'Discursus philologicus de omnibus

lingvis ..." (F. d. 7), i 'Virgula divina' (F. d. 6) m. fl.

Från de närmast följande åren, vilka Skytte som nämnt till

åtskillig del tillbragte i England, sakna vi alla underrättelser

om hans verk, vilket naturligtvis dock ingalunda behöver betyda,

att hans arbete helt legat nere. Detsamma gäller också tiden

efter hans återkomst till Sverige, åren 1662—64, då han spelade

det höga spel, som snart nog ledde till hans egen undergång

som politisk person.

Först sedan katastrofen kommit och sedan de oupphörliga

försök, Skytte under ett halvt års tid gjort för att helt eller delvis

återvinna sin förlorade ställning, samt- och synnerligen strandat

på rådets obeveklighet, för han själv åter sitt verk på tal. Det

sker i en skrivelse till Magnus Gabriel De la Gardie — oda-

terad, men med all säkerhet från nyårstiden 1665 — som lämnar

åtskilliga rätt intressanta upplysningar om hans arbete och hans

egen uppfattning därom. Han förklarar här inledningsvis, att

han »igenom månge åhrs studier, resningar och conferens med de

laerdeste msen i Europa och Asia . . . ihopasankat hafwer uthj en

så longan tjd, och med stort arbete, en så wael general, som

particular wetskap, af ingen hvarsken 1 de förrige eller senare

tijder publicerat, af så wsl naturlige som historiske sakers egen-

skap, vrsprung och Harmonia; hvarigenom man icke allenast

alla språk Isetteligen laera och begrijpa kan, uthan och dem uthaf

siaelfwa grunden med des orsaker laera förstå, huru de med hvar

andre, och med sielfwe sakerne såsom uthj en ksedia tillsammans

haengia, hvarigenom man såsom trappewijs kan upstijga ifrå dett

ringaste och nidrigaste till det högste; och altså hafwa en wisz

' De förekomma efter den meddelade förteckningen, men äro tillskrivna på
ett sådant sätt, att de måhända snarare tillhört någon annan sändning.

- Om hans försök att senare efter Stiernhielms död erhålla tillgång till hans böc-

ker och handskrifter se nedan.
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grundwal till monga så wael Andelige som Wserszlige in till denne

dagh okunnige wetenskaper och större styrckio till dem man har

och weet». I dessa antydningar, som ju icke kunna berömmas

för någon högre grad av klarhet — det dunkla talet var dock

kanske icke alldeles oavsiktligt — går ju åtskilligt igen av det

uttalande Skytte en gång gjort rörande Stiernhielms verk och

hans språkfilosofiska system, ehuru den räckvidd och betydelse

han nu tillmäter sin egen forskning synes vara betydligt vidgad

och fördjupad. I skrivelsens fortsättning förklarar han sig ha

lyckats intressera konung Karl Gustaf för sitt arbete, vilken,

»seendes de laerdeste personers så i Frankrijke som annorstaedes

skrifftelige approbationer, allernådigst tilsagt hafwer wid et

fredligit tilstånd, att wela sådant alment nyttigt och tjsenligit

waerk befordra». På den grund vänder han sig nu i första hand

till rikskanslern, såsom den där framför andra av Gud blivit

»begåfvvat med förstånd och Myndighet», och utbeder sig hans

medverkan för att erhålla antingen en »publiq tiaenst», som till-

läte honom att fullfölja arbetet i fråga, eller också en »erklaech-

Ijg och med waerketz storhet lijkmastig» anslagssumma av kronans

medel, enär han ju med detta sitt verk »naest Guds aehra, för-

ngemligast . . . wårt kaere faederneslands och nations aehra [sökt]

at betisena och formera». Men trots hans enträgna uppmaning

till kanslern att detta hans »loflige och nödige förehafwande emot

alla wijdrige och okunnigas dommar förtrseda; och mera de

laerdeste maens judicia och siaelfwa waerketz waerdighet haer

uthinnan ansee», lämnade denne hans hänvändelse utan allt

avseende: i rådet omtalade han visserligen den ii febr., att Skytte

ingivit »en Skrift hvarutinnan han talte om sijn dessein öfver

ett Etymologico, dhet han hade i sinnet att fulborda»\ men
det tycks också ha varit allt. Ej ens den framställning Skytte

samtidigt gjort om tillstånd att dels för »detta waerks baettrande»,

dels för hälsans vårdande få resa utrikes blev nu bifallen; det

skedde först efter förnyad framställning på försommaren 1665.

Det är möjHgt att Skytte, som Arnheim ifrågasätter, vid sitt

' G. Adlersparres Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och nyaste historia

D. 8 (Sthm 1832), s. xxi.
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besök i Paris under vintern 1666—67 sökt att intressera någon

mecenat för sitt etymologiska arbete och vid franska hovet sökt

erhålla något ekonomiskt understöd för dess genomförande.

Förmodligen har han väl i så fall främst satt sitt hopp till den

store Colbert, den generöse gynnaren av konst och vetenskap.

Men sannolikt ha dock redan här hans stora Sophopolis-planer

på ett dominerande sätt börjat träda i förgrunden. Utan all

fråga blev ju detta fallet under hans Berlin-vistelse, då utsikter

för deras förverkligande började yppa sig, även om man å andra

sidan torde kunna taga för avgjort, att den av honom själv idkade

språkforskningen och dess tillgodoseende starkt legat honom i

tankarna, när han upptimrade det stolta lärosäte, som dock aldrig

skulle bli mer än ett praktfullt luftslott.

Av de få mera direkta uttalanden om Skyttes språkforskning,

som man känner från hans mångåriga utrikesvistelse, är särskilt

ett av stort intresse, detta därför att det härrör från en av tidens

störste andar, från ingen mindre än Leibniz. På våren 1667

hade denne i Frankfurt am Main sammanträffat med Skytte,

som tydligen på den unge lärde — Leibniz hade kort förut

20-årig absolverat sin juris doktorsgrad — gjort ett visst intryck

med skildringar av sina många resor och sina språkvetenskap-

liga arbeten. Ty ännu nära trettio år senare, långt efter det

Skytte gått ur tiden, berättar Leibniz härom i ett brev till Spar-

wenfeldt, dat. den 6 dec. 1695, på tal om språkens betydelse

för kännedomen om folkens ursprung: »Mr Bengt Skytt me
disoit un jour luy meme, qv'il auoit ramassé les racines de qvan-

tité de langues mais je ne scjay si cela ne s'est perdu».^ Och även

i den samling anteckningar och uttalanden av Leibniz, som J. F.

Fel ler sammanfört under titeln Otium Hanoveranum-, före-

finnas flera intressanta uppgifter om Skytte och hans verk,

däribland följande: »Skyttius in lingvarum cognitione summam

* Jfr Leibniz' bref till Sparfvenfelt, utg. af H. Wieselgren (Antiqvar. tidskr.

f. Sverige, D. 7: nr 3), s. 8. Då jag genom välvilligt tillmötesgående från Provinzial-

bibliothek, Hannover, satts i tillfälle att nyttja Leibniz' originalkoncept, anför jag

ifrågavarande passus i oförändrad stavning.

" Otium Hanoveranum sive miscellanea ex ore & schedis . . . Godofr. Guilielmi

Leibnitii . . . (Lips. 1718).
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operam posuit. Iter Constantinopolitanum ei super qvindecim

mille taleros constitit. Habuit radices plerarumqve lingvarum.

Dixit, ex omnibus fieri per abstractionem posse lingvam uni-

versalem matricem, radicalem, qvam nemo loqvatiir, sed qvae

sit omnium radix. De hac tamen plurimum Hebrseum parti-

cipare fatetur. Opus suum universalis lingvae iure merito aestimat

ter centum millia thalerorum.>>' Utom uppgiften om resan till

Konstantinopel — vars meddelande i detta sammanhang kanske

får anses tyda på att Skytte själv tillagt den ett språkvetenskap-

ligt studiesyfte — och bortsett från den mera kuriösa notisen

om Skyttes höga föreställningar om sitt verks pekuniära värde,

äga ju dessa anteckningar onekligen sitt givna intresse genom

de antydningar de lämna om Skyttes språkfilosofiska ställning.

Skj^tte har alltså anslutit sig till teorien om ett gemensamt ur-

språk av ordrötter, ingenstädes talat men möjligt att fram-

konstruera genom abstraktion och — på denna punkt intagande

en annan ståndpunkt än Stiernhielm — han har ansett hebreiskan

stå detta urspråk närmast.

För övrigt flyta källorna om Skyttes vaganttid på kontinen-

ten helt sparsamt, ehuru det ej är osannolikt, att de tyska ar-

kiven ännu gömma på varjehanda material av intresse för känne-

domen om hans förehavanden. En annan notis, från år 1669,

har sitt värde egentligen blott som ett bevis för att språkforsk-

ningen alltjämt stått på dagordningen vid sidan av Sophopolis-

planerna. Uppgiften härrör från J. J. Becher, en tvivelsutan

högt begåvad, men liksom Skytte något fantastiskt lagd man^
i vilken Skytte tydligtvis lyckats förskaffa sig en bitter fiende.

Och den skildring Becher ger av Skj^ttes förehavanden i Miin-

chen och vid greve Friedrich Kasimirs a\' Hanau hov i Frank-

' Anf. arb., s. 151 f. — Ibid. s. 203 omtalas att Skytte »universitateni gentiiini,

scientiarum & artium proposuit», varjämte lämnas några kanske på Skyttes egna

meddelanden vilande uppl-,-sningar om hans politiska antecedentia. (Några inadver-

tenser förekomma såsom när Bengt göres till Johans sonson.) — Även i ett av

sina brev till D. E. Jablonskv, dat. d. 31 dec. 1700, omnämner Leibniz Skytte

t. ex.: '>der Hr Skytte hatte grossen reisen gethan und viel gearbeitet circa origines

lingvarum». (D. E. Jablonskys Briefwechsel mit Leibniz . . . von J. Kvacsala

(Acta Universitatis Jurievensis, 5, 1897), s. 64.

° Jfr t. ex. Allg. deutsche Biographie, Bd 2, s. 201 ff. o. där anförd litteratur. '
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iurV, där det 13'ckats honom att så intaga fursten, att denne om-
fattade honom med »gleichsam verzauberter Liebe», är \'tterst

illvilhgt färgad för att icke säga rent av hat full. För vårt vid-

kommande är det tillfyllest att annotera, att då Skytte reste

omkring i Tyskland och besökte »alle Höfe», så skedde det enligt

Bechers mening för att där snylta sig till underhåll »unter dem
Praetext, eine Universal-Harmonie der Sprachen zu machen,

u. eine absonderliche Academie öder Sophopolim aufzurichten».

Efter återkomsten till Sverige har Skytte säkerligen med
iver fortsatt sitt språkvetenskapliga arbete. Härom vittnar

bl. a. det faktum, att han tydligen anknutit förbindelser åt skilda

håll för att skaffa sig tillgång till erforderlig litteratur och liknande.

Upplysande härvidlag äro särskilt några brev, som han under

förra halvåret 1680 skrivit till den unge strassburgaren Elias

Obrecht, vilken vid denna tid vistades som informator i hans

systersons, riksrådet och presidenten greve Jöran Gyllen-

stiernas hus, men två år senare av Skytte och GyUenstierna kal-

lades till professor Skytteanus.^ Av dessa brev' framgår, att

Skytte redan av kungl. bibliotekarien Johan Falck utverkat

sig medgivande att få låna böcker från Kungl. Biblioteket och

att den litteratur han åstundar är just språkvetenskapliga och

antikvariska verk. Speciellt visar han sig angelägen att erhålla

tillgång till Stiernhielms bibliotek och handskrifter, och han har

för den skull även inlett korrespondens med sekreteraren i Anti-

kvitetskollegium Johan Hadorph. Hans önskelista i det

första brevet (dat. 12 febr. 1680) ser ut sålunda: »primo Etymo-

logicu;K, ei«sdem [näml. Stiernhielms] opus, manu scriptum,

2^1 Lexicon Cambro Britannicum 3° Anglo Saxonicu/» Somneri.

4: Dictionarium Hungaricum.'' 5. Megiserum vel Mithridatem eius

' Poliiische Discvrs von den eigentlichen Ursäcken des Auf- und Abnehmens der

Städte, Länder und Republicken . . . (4:6 Autl., Franckf. & Lpz. 1721), s. 1103 ff.

- Om kallelsen och dess förhistoria jfr Schucks historik, s. 44 ff.

" Original i UB G 360; avtryckta av J. H. Schröder o. C. D. Lindblad,

Riks-rådet frih. Bengt Skytte och hans förhållande till reductionen (Ups. 1854),

s. 12 ff. Av ett fjärde brev, dat. 24 febr. 1680, anföres slutet i E. M. Fant, Histo-

riola litteraturee grcBca; in Svecia, Sect. 2 (Ups. 1781— 84), s. 81, not 1; detta synes

numera vara förkommet och var väl så redan på Schröders tid.

' Ett sådant har han tydhgen haft till låns även någon gång under Stiernhielms

23 — =,3,,.
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Linguarum, et si quis Germanicse veteris linguae sit Scriptor

cum dictionarjo: 6. Ulphilaw ehis cum notis. Av de senare

breven (dat. 2 mars, resp. i6 maj s. å.) framgår bl. a., att Hadorph

sänt honom Stiernhielms Anticluverius och katalogen över hans

boksamling, men att han för övrigt ej erhållit något av det be-

gärda. Han hemställer därför om förnyade ansträngningar från

Obrechts sida och sticker härvid ingalunda under stol med sin

uppfattning av sitt verks utomordentliga vikt och betydelse:

»Icke blott mig utan hela den lärda \ärlden skolen I utan skryt

sagdt göra denna tjänst», framhåller han sålunda, och i fort-

sättningen heter det bl. a.: »i kännedomen om språkens etymologi

och harmoni har jag genom Guds nåd gått om alla, som ex pro-

fesso skrivit därom, och skänkt liksom nytt ljus och liv åt frågan

om alla de förnämsta språkens sammanblandning och skiljaktig-

het, blott det förunnas mig att njuta så länge av detta livet,

att jag hinner utgiva mitt verk åt offentligheten, såsom jag hop-

pas och varpå jag arbetar av alla krafter (remis velisque omnibus),

om blott I med Edert bistånds förliga vind \'iljen fylla seglen

på mitt fartyg, som är tungt lastat med alla de förnämligare

språken i världen och uppfyllt av orientaliska språk som hebreiska,

arabiska, kaldeiska, syriska och även grekiska, latin, italienska,

franska och fornkeltiska eller cambro-brittaniska liksom även

dessa samma språk i modern form, och så j^tterligare polska,

böhmiska, ryska, ungerska, finska, lapska, litauiska och lettiska.

Och i nästan alla språk har jag funnit en underbar överensstäm-

melse (harmoniam) och rötter, som även för de i nämnda språk

mest lärde hittills varit okända eller varit så misshandlade (fla-

gellatas) och förvridna, att desse lärde snarare borde kallas språk-

vrängare och -misshandlare än författare. Jag anser mig vara

den ende, åt vilken Gud givit denna gåva, eller åtminstone den

ende, som kommer att genom utgivna skrifter ha gjort detta be-

kant för all världen» o. s. v. Under framhållande av att det

endast är språkvetenskapliga verk han önskar, hemställer han,

att Obrecht måtte genomgå Stiernhielms boksamling, och för

livstid att döma av en anteckning av dennes hand i hans Disctirsus philologicus de

omnibus lingvis ... (i F. d. 7): i>Lexic[on] Ung[aricum] habet B. Sk.»
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att underlätta saken sätter han även i fråga, att lånen skulle

kunna gå i Gyllenstiernas namn. Han poängterar, att Stiern-

hielms Etymologica\ som han åtrår ivrigare än allt annat, inga-

lunda är detsamma som hans Dictionarium utan ett helt annat

verk — detta med anledning av en uppgift från Hadorph, att

Dictionarium vore det enda som förefunnes av denna art —
och han ger en ingående beskrivning av vissa Stiernhielms-manu-

skript: 'Cambricum Dictionarium' är en foliovolym om två

fingers tjocklek i rött pergamentsband o. s. v.^ Åtskilliga andra

verk nämnas också som önskvärda: editioner av Hervararsagan

och Götriks och Rolfs saga, som han hoppas att Gjdlenstierna

kan låna honom, »Hesychium et Kiliani Dictionariumx Belgicum».

Och vad som ej kan sändas från Stockholm ber han Obrecht

skaffa från Uppsala, framför allt ur Schefferi bibliotek, då

dennes söner helt visst skola vara villiga att göra honom denna

tjänst.

Tyvärr finnes ej mera bevarat av denna korrespondens. Vi

få därför ej veta, om Skytte verkligen kommit i besittning av

de sökta arbetena, vilket ju dock väl kan antas som rätt sanno-

hkt. Stiernhielms bibliotek förvarades vid denna tid hos sterb-

huset och sammanhölls oskingrat till 1688, då böckerna förytt-

rades genom ett lotteri.^ Handskrifterna införlivades åtminstone

till sin huvudpart med Antikvitetsarkivet. Och i vad fall som
hälst har ju Skytte, som ovan nämnts, redan under Stiernhielms

hvstid satts i tillfälle att nyttja både böcker och handskrifter ur

hans bibliotek.

I detta sammanhang skulle det givetvis erbjuda ett visst

intresse att erhålla någon inblick i vad Skyttes eget bibliotek

innehåUit, men det som åtminstone hitintills stått att utröna

"• Vad Skytte åsyftar är tydligen Stiernliielms s. k. Mysterium eiymologicum,

jfr SwARTLiNG, anf. arb., s. xii.

- När han karaktäriserar »Mithridates eius», som 3 band i 8:0, misstänker jag,

att han slår tillsammans Gesners Mithridates (i bd) och Megisers Thesaurus (2 bd),

jfr hans uttryck i brevet av den 'Y" 1680: »Megiserum vel Mithridatem eius Lingua-

rum ...»

' Tr}'ckt kungöi^else härom finnes bevarad i UB, Palmskiöld 356, jfr C.\rlander,

Sv. bibliotek o. ex-libris, 2;a uppl., 4: 2, s. 516 f.
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därom är järnförelsevds föga. I våra offentliga samlingar vet

jag mig ej ha stött på någon bok med Bengt Skyttes ägarenamn\

och i Mörnerska biblioteket på Esplunda, där ju eljest resterna

av ett par andra Skytteska boksamlingar, särskilt Johan d. yrs

hamnat, ges det blott ett eller annat enstaka verk, om vilket

man med en viss grad av sannolikhet kan anta, att det en gång

varit i Herr Bengts ägo.^ Däremot förefinnes, som E. von Ehren-

heim påvisat', ett inventeringsinstrument som år 1703 efter Bengts

dotters, Maria Skytte-Banér's död upprättats över »bemälte

Sahl: Fru Grefwinnas befintelige Löösöron wed Grönsögård

och dhe gårdar som der till h'da, Vhtöö, Husby och Weckohl»',

vari även ingår en förteckning över Grönsö-biblioteket i dess

dåvarande skick. Och att detta bibliotek, som utgöres av ett

60-tal trjxkta arbeten, 4 handskrifter och 7 kartor, åtminstone

delvis måste ha tillhört Bengt Skytte synes ställt utom allt

tvivel. Samlingen gör emellertid snarast intryck av att vara en

tämligen heterogen återstod av ett en gång kanske betydande

bibliotek.* Man finner däri t. ex. ett exemplar av »Konung

' Som C.\RLANDER, anf. arb., 2: i, s. 83, påpekar, fanns i Eichhorns biblio-

tek ett ex. av den i London 1651 tryxkta originalupplagan av Miltons Pto populo

angiicano defensio contra Claudii Anonymi, alias Sahnasii, defensionem regiam, vilket

tillhört Skj^tte.

' Så t. ex. synes Bengt Skyttes stil förekomma på ryggen av P. C. Brederode,
Thesaurus dictionum &- senteniiariim ex Bartoli a Saxoferrato operibus omnibus, lec-

turis, consiliis, . . . collechts (Francof. 1610. Fol.).

' Anteckningar om Grönsö och Utö {»Grönsöö-boken») (Sthm i8gi—94), s. 67, 89;

jfr även samme förf:s uppsats Grönsö under j6oo-ta!et (i Uplands fornminnesfören:s

tidskr., Bd 3: 3, 1896, s. 306—18), s. 315.

* Uppsala länsstyrelses arkiv, Biographica (Landsarkivet, Uppsala).
^ Förmodligen liar Skytte en gång ägt ett ej obetydligt bibliotek; åtskilligt av vad

här anföres talar ju härför. \'idare kan nämnas, att han tydligen köpt upp böcker

från skilda håll. Sålunda skriver M.\gnus Durel den 19 jan. i6.|8 från Danmark
(Helsingör): »Der Eders Nådhe vthi böker det ene eller andre begierrejr, ähr iagh

öfuerbödigh Eders Nådhe der medh at tiena; hwar på Eders Nådhe skall senda Cata-

logum mz det första. Arent Hwitfelt blifuer elhest nu på nytt incastratus som seijes

vplagdh, hwilken fuUer ähr den förnemste historiens här i Danmark» o. s. v. Från

Paris sla-iver Schering Rosenhane, som för övrigt med Skytte dryftar ett förslag

att »skaffwa wåra gamla antiquiteter ifrån Rom heem till fäderneslandet igän», bl. a.

följande (29 dec. s. å.): »Thet kommer mig fast oförmodandes och okärt före att min
H. berättar sig ännu intet haffwa fått the böclaen iag här ifrå sände, och såsom iag

haffwer mig därom befrågat hoosz Möns' Soop som tog them till sig och låffwade

skaffwa them fort, berättar han att Skräddaren lahan Hollm [3: drottningens bekante
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Gustav Adol{)hs Bibbel Tryckt på Pergament»\ vidare »S:t Bri-

gittae Legender på Pergament Skrefna» »Dhen Gl: Swens,ka

Rijm Crönikan som är ett gl: manuscript» och »Lieflansk Crönika

M:s:s:», ävensom flera större verk i arkitektur, delvis planschverk,

åtskilliga resebeskrivningar samt för övrigt arbeten av de mest

skilda slag från psalm- och andaktsböcker till arbeten om schack,

kokkonst o. s. v. Påfallande är det relativt betydliga antalet

arbeten i alkemi — ej mindre än i6 st. — tydande på en viss

böjelse hos ägaren för denna hemliga konst, vilket ju också

knappast är ägnat att förvåna, då det gäller en man av den nå-

got fantastiska läggning, som utmärkte Bengt Skytte.- Å andra

sidan är det påtagligt att man icke utan vidare kan sätta likhets-

tecken mellan den här förtecknade samlingen och Bengt Skyttes

bibliotek. Det är först och främst trohgt, att ett och annat av

det förteckningen upptar ej tillhört Skytte, utan tillförts sam-

lingen genom magen, Gustaf Adam Baner (»DuUe-Banéren»).

hovskräddare och sederm. hovintendent, adlad Leijoncrona] them emottaget, och

måtte antingen finnas ännu hoosz honom, äller ibland Mons- Soops ägne saker» o. s. v.

(Såväl Durels som Rosenhanes brev i Esplunda-saml., Bengt Skyttes brevväxling.)

Till yttermera visso kan nämnas, att det icke är osannolikt att Skytte en gång
varit ägare till den praktfulla missale-handskriften Cod. latin. no. 817 i Bibliotliéque

Nationale i Paris, enär denna, enligt vad min kamrat bibi. P. Högberg meddelat

mig, åtminstone tillhört Skyttes dotter (och enda arvinge) JM.\ria, innan den kom i

J. G. Sp.^RWENFELDTS ägo. I Catulogus codicum manuscriptor. Bibliotheccs Regice,

P. 3: T. 3 (Parisiis ly-H). s. 66, är handskriften ifråga karaktäriserad sålunda: »Codex

membranaceus, olim Sparwenfeldianus. Ibi continetiir missale Romanum prout

å Gregorio, Papa, fuit ordinatum: praemittuntur 1° folia dua membranacea ubi

de rebus ad scientias mathematicas pertinentibus: 2° calendarium: 3? figurae, ut

illis temporibus, non inelegantes. Is codex decimo saeculo exaratus videtur. » Jfr även

L. Delisle, Le cahinet des mamcscrits de la Bibi. Impériale (Paris 1868), s. 321:

»M. de Sparwenfeld . . . offrit, en 1703 un missel du X'^ siécle, qui venait d'une

église de Cologne et dont la couverture était ornée d'un ivoire sculpté».

' Om denna anmärkes dock att den »säyes v.ara kommen till Baron och Cam-
marherren H"! Ake O.xenstierna som påstår bekommit honom till Skiänkz, hwilcket

lembnas wederbörande att ompröfwa». I samlingen ingår även en tysk bibel in 4:0

i blått sammetsband med (numera dock bortbrutna) silverbeslag, varjämte kan er-

inras om att Skytte vid 1647 års riksdag såsom lantmarskalk av ridderskapet och

adeln erhöll som hedersskänk en bibel, som detta stånd inlöst av boktryckaren H.

Keyser, säkerligen ett ex. av dennes edition 1646 (Sveriges ridderskaps o. adels riks-

dagsprot. D. 4 (1645—49), s. 80).

- I sina brev från London 1661 har han åtskilligt att berätta om en uppfinning

att e.xtrahera silver ur koppar, vilken hän vill e.xploatera för svensk räkning, men
finner föga förståelse för hos rådet. (Skytte till Per Brahe d. 8 febr. 1661; Brahe
till Skytte d. 29 mars s. å. RA. Skokloster-saml., Ser. 2: Vol. 21, resp. ^o fol.)
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Ty när man i detta lilla bibliotek finner fyra arbeten i ridkonst

och tre i veterinärmedicin, ligger det onekligen närmare till

hands att tänka på riksstallmästaren såsom deras ägare, än på
Skytte. Men vidare måste biblioteket efter Skyttes tid ha un-

dergått en decimering av säkerligen avsevärd omfattning. Ty
om det också kan sägas, att de i inventariet upptagna arbetena

»vittna om hans språkkunskap, då de utom latinet omfatta

följande lefvande språk: svenska, itahenska tyska, holländska,

franska och finska»\ så är det lika påtagligt, att de ej i minsta

mån vittna om hans språkvetenskap, eftersom i samlingen

egendomligt nog icke möter ett enda arbete av denna art, icke

ett lexikon, icke en grammatik. Detta faktum gör ju också,

att förteckningen ur synpunkten av den fråga, som sysselsätter

oss här, har så gott som intet att ge.

År 1682 synes Skytte ha ansett sitt verk tillräckligt långt

fortskridet för att man borde börja tänka på dess tryckning.

I akt och mening att tillförsäkra sig om kungligt privilegium och

även erhålla tryckningskostnaderna förskotterade hänvänder

han sig då i april nämnda år till konungen med en skrivelse''

av följande lydelse:

Stormäcktigaste Konung,

allernådigste Herre,

Eders Kongl: May- hafwer iag, igenom Bispen i Westeråhs, Magister Carl

Carlszon, förlidet Åhr, underdånigst tillkänna gifwit huru iag ett Wärck, hadhe

mästedeels förfärdigat, angående alla dhe Förnämbsta Språks i \\'erldenne,

grundeliga Förståndh och sammanstämning, som ingen af dhe Språklärdaste

Menniskior (af hwilcka man ifrån Werldenues begynnelse, någon Skrifft, thär

om sedt hafwer) sådant har effter sig lämbnadt, och där iag skulle medh dödhen

affgå, i långan tijdh effter mig (till äfwentyrs) icke lämbnandes wordo, men
doch för heela Menniskio-Släcktedt, ifrån den högsta, till den ringaste, näst

Gudz ordh, tedh ädhlaste och nyttigaste, ja nödigaste är. Dy på det sådant

oförlijkliget, och i Werlden alldrig kungiort wärck, icke medh mig måtte ändas

och mistas, hafwer iag äracktadt för min skylldigheet, så wäl till den högsta Gudh,

' E. VON Ehrenheim, »Grönsöö-boken», s. 67.

- Original (renskrift av obekant hand, egenhändigt undertecknad) i RA, Skri-

velser till konungen, Karl XI :s tid; förut tryckt i G. Adlersparres Handlingar

rör. Sveriges äldre, nyare o. nyaste historia, D. 8 (Sthm 1832), s. Ixi ff.
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af hwilckom ensammen, alla högsta Gåfwor och Wettenskapper komma, som
till Ed. Kl; Mayi (som näst Gudh, dheras befordrare på Jorden är) som till

heela Menniskeliga Släcktedt, hwilcket detta mit wärck, kan och lär gagna,

det samma nu ytterligare. Ed: Kongl: Mayi, medh desze få radar, underdånigst

at föredraga, och Ed. Kl: May:t£ allernådigste patrocinium, det at undcrläggia;

medh underdånigste ansökning, om tiänlige och nödige medell, till desz nnder-

stödiande, så mycket, som Ed: Kl: Mayi sielf, allernådigst behagar och för-

meenar, min egendom kunde garantera och godt giöra, en sådan, mig för-

sträckte summa, i fall föreskrefne mit opus, icke skulle i wärcket stält blifwa,

hwar på iag doch Ed. Kl: Mayi bådhe med denne min underskrifft, som och

medh min Egendom underdånigst försäkrar, i fall Gudh mig liffwet spar, och Ed.

Kongl: Mayi mig dhe ting, som iag nödigast, till detta wärcket behöfwer, deel-

acktigh giör; Så at Ed. Kongl: Mayi, intedh kan taga någon affsaaknat, uthi

det, som mig här till medhdeelas. Men mehra sig förwärfwar, igenom mit arbete,

lijka ähra som Alexander Magnus, igenom Aristotelis böckers patrocinerande,

fast mehra, än igenom sina Segerwinningar, sig förwärfwat hafwer; Efftersom dhe

medh tijdhen, äro förgångne, men hans befordrat opus, står än, och förmodhe-

hgen lär stå; så länge Werlden står. Hwilcket iag icke twiflar, och igenom mit

opus, lärer Ed. Kongl: Mayi wederfahras, om Ed. Mayi, som Ed. Mayi wäl

kan, och wärcket ärfordrar, allernådigst behagar, det at befrämia. Refallandes

till ett sluth, så mig, som förbem''^ mit Wärck, uthi och under Ed: Kl: May'^

allernådigste patrocinio, sampt Ed. Mayi under Gudz densz alldra högstes

nådigste beskärm, innerligast och troligast. Förblifwer,

Eders Kongl: May^^

allerunderdånigste och troplichtigste

vndersåtare

Stockholm Bengtt Skytte.

d. 21 Aprilis 1682.

Utanskr.

:

Sa Majeste

Le Roy
de Sveda,

Treshumblement.

Det kan ju icke påstås att det är någon överdriven anspråks-

löshet, som träder en till mötes i detta aktstycke— den överskatt-

ning av arbetets värde och betydelse, som ju redan tidigare

spårats hos författaien, har tydligen nu på ålderdomen stegrats

nära nog till orimlighet. Man torde härvid dock böra ihågkomma,

att det är en man som, efter nära tjugo års besvikelser och grä-

melser inför upprepade men ständigt misslyckade försök att
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återvinna den förverkade positionen, nu så att säga spelar ut

sin sista trumf, när han framlägger det arbete, åt vilket han ägnat

många års möda och som — det är tydligen hans fasta över-

tygelse — genom sin lärdom och de upptäckter däri ligga för-

borgade skall bilda epok inom språkforskningen, varda till båtnad

för hela mänskligheten och skänka sin upphovsman ett odödligt

namn. Och samma tillförsikt, om möjligt än starkare pronon-

cerad, kommer till synes i det brev till Erik Lindschiöld\

vari han ger denne i uppdrag att till konungen framlämna den

nyss anförda inlagan »att kunna något realt swar och effect, där

på nå». Det heter häri bl. a.:

. . . Och som H: Cantzel[ie] Rådhet, är en Literatus sielf, och weet huru alla

d[he] lärdaste Män, så wäl i Oriente, som Occidente, i a[lla] tijdher, hafwa sig

winlagt, om Språåks grundeliga Förståndh, och där öfwer åthskilliga Skriff-

ter låtit uthgå; Så äro dhe doch alla till största deelen osanna och uthi alt ofull-

kommeliga; Så at iag ensammen, den nådhen af Gudh hafwer fått, at hafwa

uthi Språåk den ärfahrenheet bekommit och det arbete däruthinnan företagit,

som ingen i Werldenne för mig, har hafft eller giorth; så wida som någons effter-

lämbnadhe Skrifft, tedh uthwijsar, så at iag som i dett[a] Lingvarum opere solus,

och kallar förbem"' wärck solem prKcipuarum Lingvarum sub solarium Be-

hagadhe nu H* Kongl: Mayl wara Patron till samma solie/s et solis wärck, så

will iag, tf- Mayt samma wärck dedicera, och försäkrar, at hwadh HJ Kl: Mayi

på förbem^e Wärck kastar, intedh skall till desz Konungsliga höga Nambns,

ewigtgörande, wara duurachtigare, än detta ofwanbem*?. Min Herre skall

och thär af bekomma en honorabel desz befordrings ihugkommelse och

beröm: Emedan mig allereda äro privilegier tillsagde af alla dhe högsta poten-

tater uthi Europa, som af mit Wärck långesedan hört hafwa, och endeels mundte-

ligen, endeels igenom desz Ministrer låtit försäkra om privilegier och all annor-

real assistens, så snart iag lärer giöra begynnelsen at wehla låta det i trycket

uthgå, och därföre nu först Wår allernådigste Konung, gärna dhen förnämbsta

ähran, till detta Wärcks befordring ärnar; Om det Kongl: May' sielf sådant

lär behaga, och min, som mit Wärcks Patron häruthinnan nådigst will förblifwa,

som iag högst och förnämbst önskar. Men om detta mit solius solum opus,

skulle lijda förmörkelse, af medellösheets ordinarie Månesiuka och Förevänd-

ning fehuruwäl thär så många Planeter och Cometer ändå äro, som man denne

Förwändning och Månesiuka, kunde medh botha och enkelt spara ocli icke på

ett enkelt solenes wärcks befordring) då begärar iag bahra, at H: Cantzelie

' Original (renskrift av obekant hand, egenhändigt underskriv^et) i RA, Skrivel-

ser till konungen, Karl XI:s tid; förut tryckt av ADLERSP.^RRE, anf. arb., 8, s. Ixiii ff.
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Rådhet ett protectorial af Hi K. llaji förskaffat, det iag och dhe personer,

som iag till förbeml*^ mit Wercks befordran behöfwer och lär antaga, må niuta

all billig protection och befordring, uthi dhe ohrter och ställen, som iag lär

finna Folck och tryck tiänligast, till förbe'? Wärcks fulbordan.

Här medh H: Cantzelie-Rådhet förnämbligast betiänar Gudz ähra, som uthan

Språåks grundeliga förståndh, icke wäl skee kan; sedan hielper han at läggia en

oförgängelig tänckie- och ähresteen, till Hi Kl: May^ beröms odödelighet, at

hafwa förnämbligast hulpit och patrocinerat, till ett så odödhehget wärck; till

det tredie, bereder han sig sielf, som en förnämbste minister där till, en förnämb-

lig ihughkommelse däruthi; och till det sidsta, giör sig meriterat, emoth heela

det Menniskeliga Släcktet, som igenom grundeeliga Språåks förståndh wijdare

skilljas ifrån oskählige diur, och nalkas närmare tiU Englerna; Hwilcket alt mit

Wärck, där Gudh och Hl Kongl. Mayl wehla, lär snart uthi wärcket mehra,

än iag nu i pennan tedh giorth hafwer, utwij[sa], som iag och i wärcket lär betyga

mig så för denne som tiUförende bewijste benägenheet, altijdli skohla finnas,

Högtährade H: CantzelieRådhets

tiéenstwilligste

Bengtt Skytte

Man har ju svårt att tro, att en hemställan så formulerad som
Skyttes till konungen (och Lindschiöld) skulle ha utsikt att bli

tagen på fullt allvar. Och såvitt jag kunnat finna, har den

heller icke blivit föredragen i vare sig rådet eller kanslikollegiet

och i varje fall ej veterligt föranlett några åtgärder, medan Skytte

ännu var i livet. Först efter hans som nämnt i augusti 1683

timade död tycks man ha kommit till insikt om. önskvärdheten

av att försäkra sig om såväl hans egen handskriftliga kvarlåten-

skap som de papper, vilka till äventyrs kunde ha kommit i hans

händer från fadern Johan. I detta S5'fte avlåtes den 23 febr.

1684 till Skyttes systerson, kungl. rådet greve Jöran Gyllen-

stierna, ävensom mutatis mutandis till hans dotter Maria,

ett kungl. brev' av följande lydelse:

Carl etc.

Wår synnerl: ynnest etc. Emedan Wij hafwe 1663 d: 24 Novemb: låtit uthgå

Wår öppne Resolution till alla familier i Rijket hwars förfäder pubhque Embeten

hafwa In- och Vthrijkes med extraordinarie Commissioner och Legationer för-

' Avtryckt efter Riksregistraturct 1684.
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trädt, at dhe skulle alla dhess Instructioner, Memorialer bref och Acter inlef-

werera till Kl: Ml Archivum at där förwahras; och Oss berättas at af frainbl:

sahl: Hl Johan Skyttes och HL Bengt Skyttes åthskilUge Vth- och Inrijkes

Commissioner intet är inkommit där doch sådant hade bordt tillföllie af sådana

Kongl. ordres skee; dy blifwe Wij nu wid sahl: Bengt Skyttes död föranlåtne

sådant hoos Eder som dlien äldste och förnämbste af dhen Skyttiske familien

at påminna och tillijka nådel. Eder anbefalla, at så snart dhetta bref ankommer,

I då förfoge Eder till Grönsö och dijt som I elliest vvete några publique skriffter

hoos familien wara: i förwahr, och uthleten alt hwad som till Historien fram-

deles kan wara tienligit, jembwähl hwad Antiqviteter, Manuscripter och dhet

som dhe begge hafwa utharbetat till sin heeder och fädernes-Landets tienst;

hwilket alt I till Archivum kunne inbringa låta, tagandes med Eder Archivi

Secreteraren Johan Hadorphium som för dhe gambla skriffters skull kan giöra

därwid all god tienst: doch williom Wij intet at dhe Skriffter och Documenter

som familien eenskijlt tillhöra och angå dheras godz och Räkenskaper skola

röras, uthan dhet som publiqt är och dheras Embete och Antiqviteterne angår,

så lagandes at intet af alt sådant blifwer distraherat eller förkommit. Härmed

etc.

Datum Kongsöhr d: 23 Februaiius A2 1684.

CAROLUS
E: Lindsch:

Ehuru tecknaren av Riksarkivets historia, Severin Bergh,

ej synes känna någon accession av Skytte-papper från denna

tid, är det väl antaghgt att den hlla samhng, som där nu före-

finnes av papper rörande ätten Skytte av Duderhoff, utgör

(eller snarare ingått i) den skörd, som Gyllenstierna och Hadorph

kunna antas ha gjort vid den anbefallda expeditionen till Grönsö.

Märkligt nog gällde ju deras uppdrag ej blott papper av officiell

natur utan även »hwad Antiqviteter, Manuscripter och dhet som

dhe begge hafwa utharbetat till sin heeder och fädernes-Landets

tienst», alltså resultat av enskild vetenskaplig verksamhet — ett

förhållande som sjmes ge en ^åss anledning till den förmodan,

att denna aktion tillkommit på tillskyndan från antikvariskt

håll, snarast måhända från den energiske Johan Hadorphs

sida.^ Huruvida den hemförda skörden också verkligen inne-

hållit manuskript av nyss anförda slag låter sig väl numera näp-

' Såvida det ej ligger närmare till hands att tänka på Lindschiöld, som ju kon-

trasignerat det k. brevet.
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peligen fastställa. Visst är dock att Skyttes språkvetenskap-

liga verk, hans 'Sol praecipuarum lingvarum subsolarium', som
han kallar det i brevet till Lindschiöld, icke ingått däri. Ty
i december 1685 avlåtes ett nytt kungl. brev^ enkom rörande

detta manuskript, denna gång till »Gref Gustaf Adam Baners

grefwinna», d. v. s. Maria Skytte. K. M:t har häri erinrat sig,

att Bengt Skytte något före sin död anhållit »om privilegio ock

tilstånd, at få uplägga sitt wärk, som han länge haft under hän-

der om alle tungomåls sammanstämmelse ok förening af det

götiske, hwar til Wi ock då i nåder samtycka månde». »Men

som han strax där efter», heter det vidare, »genom döden åt-

gången är, ock samme hans gode ok wälmente intention således

är kommin at studsa, intet kunnandes b'^^^ wärk hafwa någon

nytta med sig i arfwingarnes händer; Så begäre Wi af Eder nådel:,

at J b^is Eder Faders arbete och wärk, ehurudant det då är,

wille låta till Osz utlefwerera ock afföllia». Avsikten härmed

är nämligen att »samma arbete, som b<i_<= Eder fader till sitt

fäderneslands beröm har förfärdigat, må kunna icke allenast

blifwa conserverat, utan ock framdeles honom till heder genom
trycket publiceras och således komma i dagsliuset». Och som
härutinnan. lyder avslutningen, »J fulgöre, det som Osz til et

särdeles nådigt behag ländandes warder, så försäkre Wi Eder

täremot om Wår Kongl. ynest ock wälwillia». Som synes saknas

ju icke smärre inadvertenser ifråga om en del av uppgifterna.

Men föreställningen, att Skytte skulle liksom åtskilliga andra

ha räknat »götiskan» som urspråket, är ju om också oriktig dock

helt förklarlig. Och att den tidrymd, som förflöt mellan Skyttes

framställning i februari 1682 och hans bortgång i augusti 1683,

krympt ihop till ett »strax där efter» är ju icke så synnerligen an-

märkningsvärt. Vad åter beträffar det samtycke, som konungen

uppger sig ha lämnat, så får man väl anta, att det givits munt-

ligen och i varje fall icke inneburit det understöd Skytte avsåg

' Riksregistr. 1685: nov.—dec, bl. 552. Tryckt hos E. M. F.^nt, Hisioriola

liiteraiurcB gracce in Sveda, Sect. 2 (Ups. 1781—84), s. 82 f. och hos G. Somme-
Lius, Reg. AcadewiicB Gustavo-Carolince sive Dorpato-Pernaviensis historia, Particul.

8 (Lundae 1794), s. 128, noten.
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med »realt svar och effect». Hur som hälst, konungens åstundan

att komma i besittning av manuskriptet är märklig nog.

Man torde väl med säkerhet kunna anta, att Maria Skytte

denna gång skyndat efterkomma konungens befallning. Men
om någon tryckning blev tydligen aldrig tal.' Förmodligen

har man vid en granskning av det avlämnade manuskriptet

mycket snart komimit underfund med att det absolut icke kunde

publiceras i det skick, vari det vid författarens bortgång befann

sig. Och säkerligen har handskriften snart nog överlämnats

till Riksarkivet till förvaring för framtiden.

Det återstår oss nu närmast att söka följa manuskriptets

öden i senare tid. Men tyvärr måste då från början fastslås,

att här möta oss åtskilliga dunkla punkter, som icke låta sig

klarläggas med det material, som nu står oss till buds. Först

framställa sig frågor som dessa: Har manuskriptet i dess helhet

ingivits till Kungl. Maj:t och överlämnats till Riksarkivet, eller

har möjligen någon del därav lämnats kvar på Grönsö'' och seder-

mera — kanske redan under Maria Skyttes tid — kommit att gå

andra vägar? Och har det som avlämnades också i fullständigt

skick räddats undan slottsbranden 1697? Några säkra svar

stå väl härvidlag knappast att erhålla. Dock får ju sannolik-

heten anses bestämt tala för att hela manuskriptet blivit av-

lämnat — några skäl att undanhålla någon del därav förefun-

nos ju ej, så mycket mindre som ju det kungl. brevet ställde

tryckning i utsikt. Det är tvärtora troligt, att även papper,

som ej ingingo i det språkliga verket, kommit att medfölja, så

t. ex. de i Kungl. Biblioteket förefintliga excerpterna rörande

' Icke heller denna gäng synes frågan om Skyttes verk ha blivit behandlad vare

sig i kanslikollegium eller rådet; åtminstone har det icke lyckats mig att finna något

spär därav i protokollen (för åren 1685—88). varvid ju dock är att märka, att dessa

icke äro fullständigt bevarade.
' Skulle så ha skett, är det väl antagligt att detta manuskriptparti delat det

öde, som senare övergick stora delar av det Skytteska arkivet vid den bekanta spo-

lieringen av samlingarna på Thorönsborg på 1840-talet — denna »res nefanda et

incredibilis» i vår svenska arkivhistoria, för att nyttja Ki.emmings ord. Se härom

Louise Stenbock, Thorönsborg (Sthm 1913), s. 44 (jfr även Klemming i Hel. Bir-

gittas uppenbarelser, Bd 5, s. 173; Cari.ander, Sv. bibliotek o. ex-libris (2:a uppl), 2,

s. 119 f., 121 f. o. där anförd litt.
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Liflands historia m. m. (dit avlämnade från Riksarkivet sam-

tidigt med brottstycket av Sol praecipuarum lingvarum sub-

solariuni), kanske även de i Ihre-samlingen (UB) ingående ut-

dragen ur orientaliska resebeskrivningar, vilka säkerligen haft

samma öden som de övriga Skytte-papperen i denna samling,

d. v. s. huvudpartiet av det etymologiska verket.^ Vad åter slotts-

branden beträffar, så är det visserligen sant att vårt maniiskript

ej kan återfinnas i det under åren i699(?)—1703 uppgjorda inven-

tariet över de undan elden räddade handlingarna, men detta

bevisar ju föga: i saknad av titel och föreliggande i lösa ark kan

ju handskriften lätt nog ha blivit förbisedd eller svårigheter mött

för dess identifiering, och när det ju i varje fall står fast att en

del räddats, ligger det väl närmast till hands att antaga att så

också varit fallet med det hela.

Emellertid tycks manuskriptet sedermera under åtskilhg

tid ha legat bortglömt i arkivets gömmor. Sålunda befinnes

det att J. G. Sparwenfeldt, som ju dock själv var en lärd och

intresserad språkforskare och dessutom av allt att döma haft

vissa förbindelser med Skyttes anhöriga-, så fullständigt svävar

i okunnighet om verkets öde, att han i nov. 1696 som svar på

Leibniz' förut anförda undran, vad det kan ha blivit av Skyt-

tes verk^ kan ge denne den fullständigt felaktiga uppgiften, att

detsamma blivit uppbränt »par depit»), som han tycks mena av

Skytte själv.^ Och själve Elias Palmskiöld har väl obser-

verat Skyttes brev till Lindschiöld men är tydligtvis ovetande om
att manuskriptet förefinnes i Riksarkivet; han antecknar nämligen

blott följande^: »occupatus fuit in adornando peculiari quodam
opere quod inscripsit Solem prascipuarum linguarum sub-sola-

rium, ut videre est ex literis Holmiae d. 21 April. 1682. Ad Ericum

Lindenschiöld [sic!] scriptis, in quibus idem opus eidem commen-

^ Det är ju dock ej uteslutet att något härav kan ha tillhört Gyllenstiernas och

Hadorphs expedition.

' Jfr ovan s. 356, not 5.

' Se ovan s. 351.
" i>Mon[sieur] B Skytte n'a rien lessé toutt a este brulé par depit, ien ay seule-

ment sauvé un petit volume.» Sparw^enfeldt till Leibniz i nov. 1696 (Provinzialbibl.,

Hannover).
^ UB Palmsk. 356.
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dåre studet, Regisque simiil patrocinium et sublevamen implorat».

Emellertid upplyses i juni 1722 i Vetenskaps-societeten i Upp-

sala med anledning av ett där lämnat meddelande om Helmstädt-

professorn von der Hardts etymologiska arbeten, »att uti Archivo

Regni är i desze Dagar igenfunnit HE^ Riks-Rådets Baron Bengt

Skyttes Lexicon Etymologicum».^ Detta meddelande tjecks dock

ej ha rönt någon särskild uppmärksamhet, och såvitt man
kan finna har handskriften i Riksarkivet ej häller senare varit

föremål för något mera påtagligt intresse. Stiernman, som

när han 1731 utger sin Bibliotheca suiogothica icke vet mer

än Palmskiöld, vars anteckning han avtr3^cker (med partiell

omstilisering) -, nämner dock 1759 i sin biografi över Skytte i

serien Swenska land-marskalkars historia^ sist bland dennes

skrifter: »Sol praecipuarum linguarum subsolarium. Mss.», vilket

väl möjligen kan bero på att han under mellantiden konsta-

terat manuskriptets förefintlighet i Riksarkivet." År 1889

överlämnades som nämnt vad som då förefanns av handskriften

till Kungl. Biblioteket, men detta utgjorde då endast en ringa

del av det ursprungliga verket; återstoden hade för länge sedan

hamnat på andra håll.

^ Vetenskaps-societetens protokoll d. 14 juni 1722, § 4; jfr Dokwetls gillets pro-

tokoll utg. af H. ScHiicK, I (Upps. 1918), s. 69.

- Anf. arb., s. 545.
^ 1 (GjöRWELLs) Det swenska biblioteket, D. 3, s. 329. — Det kan möjligen

förtjäna nämnas att Stiernman — givetvis föga träffande — karaktäriserar Skyttes

tillvaro och sinnesförfattning efter fallet 1664 på följande sätt: »Härefter förnötte

han med flitigt studerande sin övriga lifstid på sina gods och gårdar, där han i denna
sin hmgna hamns stillhet betrachtade, det werldslig höghet och ära är intet annat

än et meteoriskt blixtande, som i största hast löper ifrån öster til wäster, har stort skien

men litet warande, samt därjemte på långt höll beskådade och dömde om andras, och

jämwäl hans owänners wälförtienta skieppsbrott, utan at nu mera fruchta sig hwarc-

ken för lyckans ostadighet, för höga Herrars afund, eller stora ock merckwerdiga

ändringar i Regerings sättet». Med hänsyftning härpå skriver Warmholtz till Gjör-

well den 6 nov. 1760 (KB, Coll. C. C. G., Brev Bd 2 nr 114): »M- Skytte, victime

de Tenvie et de Tesprit d'intrigue, ayant été congedié en 1664. se retira sur ses terres.

Je ne sais s'il a donné beaucoup de tems aux reflexions assés plattes sur la vanité

des grandeurs humaines que lui pret le Biographe: mais je ne puis revoquer en doute,

qu 'ayant beaucoup de bien, un genie superieur et un savoir peu ordinaire, il ne se

soit bientöt consolé d'avoir été privé d'une dignité å la quelle un Philosophe n'as-

pirera guere.»

^ Jfr dock att Skyttes Relatio de Statu Moscovitico där uttryckligen anges som
»Mss. i Kongl. Maj:ts och Riksens Archivum».
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Är det här gjorda antagandet riktigt, att hela manuskriptet

avlämnats i överensstämmelse med kungl. brevet 1685, så följer

ju därav, att de övriga nu kända brottstyckena i Linköping och

Uppsala måste förutsättas en gång ha blivit avsöndrade från

detta i Riksarkivet. Men när, av vem och av vad anledning

detta skett är fullständigt obekant. Måhända döljer sig en

ledtråd till gåtans lösning i en liten anteckning gjord av Nils

Hufvedsson Dal i hans handskrivna Collectanea till Georg

Stiernhielms biografi^ och så lydande: »Skyttens Lexicon Ety-

moll* hos Dalstedt». Den åsyftade personen är tvivelsutan

Dals kollega Georg Dahlstedt, som sedan 1697 tjänstgjort i

Antikvitetsarkivet, 1702 blev e. o. amanuens där och tio år

senare »amanuensis islandus» (2:e amanuens). Men hur denne

man skulle ha kommit i besittning av handskriften ifråga och

vart den sedermera tagit vägen — Dahlstedt avled 1726 som
aktuarie i Kommerskollegium^— har åtminstone icke ännu låtit

sig utröna.

Det brottstycke, som ådragit sig största uppmärksamheten

eller rättare sagt hitintills så vitt bekant ensamt varit föremål

för ett allmännare intresse, är som redan ovan omnämnts det i

Linköpings stiftsbibliotek befintliga. Då detta ju å försatts-

bladet bär en titel skriven av Haqvin SpegeP ('Lexicon poly-

glotton a Senatore Regio Dn. Benedicto Skytte qvondam in-

choatum'), är det ju troligt att det kommit till nämnda biblio-

tek någon gång under Spegels tid som biskop i Linköping (1692

el. 93—1711), i varje fall väl ej senare. Det har sammanbundits

med ett manuskript av Olaus Verelius, betitlat Vocabularium

Sveticum. I stiftsbibhoteket anträffades volymen 1733 av Erik

Benzelius d. y., som genast inberättar sitt fynd till brodern

Gustaf Benzelstierna^: »För några veckor sedan spärrade jag

^ UB X 269. Pä denna notis har min vän fil. lic. Joh. Nordström välvilligt

fästat min uppmärksamhet.
^ Se om honom J. A. Almquist, Kommerskollegium . . . och konsulsstaten (Sthm

1912— 15), s. 490.
' Jfr ovan s. 337, not i. Handen har å titelbladet anmärkts av Älf.
' Brefwäxling imellan . . . Eric Benzklius d. y. och dess broder . . . Gust.\f

Benzelstiern.^ (Linköp. 1791), s. 150 f. — Benzelius har också på försättsbladet

antecknat vad Stiernm.^n i Bibliotheca suiogothica anför om Skyttes verk.
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up, inter blattas ac tineas delitescentem Bened. Schyttes Sen.

Regii Solem lingvarum Subsolarium, vide Cl. Dn. Stiern-

manni Biblioth. Svio Goth. p. 545». »Dignus est qui solem videat»,

tillägger han. Och åtskilliga år senare lämnar han ett meddelande

i Vetenskapssocieteten om att »Riksrådets Bengt Skyttes Lexicon

Etymologicum fins uti originali i Bibliotheket i Linköping;

hwarutaf han lofwade skickade [!] ett ark af til prof, til des man
kunde få copiera af hela boken».^ Huruvida han fullföljt sin

sistnämnda avsikt är ovisst, i varje fall S3mes Skyttes verk ej

vidare ha förts på tal i Vetenskapssocieteten. När F. K. Gade-

busch i sitt Livländische Bibliothek- 1777 upptar ifrågavarande

verk i förteckningen över Skyttes skrifter och tillfogar anmärk-

ningen, att det »scheinet unvoUendet zu seyn», så hämtar han

väl sitt vetande blott och bart från Stiernman. Men en närmare

granskning av Linköpings-manuskriptet har däremot E. M.

Fan t företagit för sin Historiola litteraturas graecas in Svecia

(1781—84)^; han avtrycker till och med några smärre utdrag (av

tillsammans en kvartsidas omfång) och gör även ett uttalande

om verkets karaktär av oordnad materialsamling.'' Samma
utdrag återkomma hos G. Sommelius i hans Reg. Academiae

Gustavo-Caroliuce sive Dorpato-Pernaviensis historia (lyg^-Y, och

samtidigt synes författaren vilja antyda den möjligheten, att

det utom Linköpingshandskriften, vars konceptartade natur

' Vet.-societetens protokoll d. 12 febr. 1739 § 15. Protokollet tillägger: »Riks-

Rårtet blef disgracierat, och for til Francfurt och skref detta wärket». Denna upp-

gift återkommer sedermera understundom här och var, — J. H. Schröder sam-

manställer i sin historik över Kongl. Vetenskapssocieteten i Upsala {Ups. 1845),

s. 32, meddelandet av år 1722 om fyndet i Riksarkivet och denna Benzelii relation

och synes föreställa sig att det i båda fallen är fråga om en och samma handskrift.

- Th. 3 (Riga 1777), s. 148 (o. 147, not z).

' Sect. 2, s. 80 ff. — Det är förmodligen Samuel Älf, som fästat Pants uppmärk-

samhet på Linköpingshandskriften; i brev till Fant d. 25 febr. 1776 (UB G 70 a)

skriver han nämligen: »Den fordom bekanta Bened. Skytie war en lärd man och äfwen

graecus. Detta kan wäl märkas af hans tillärnade Lexicon omnium Linguarum

subsolarium, som in Originali finnes uti fol. på Gymn. Biblioth. härstädes; men är

allenast en början.»

* ».\lphabeticus, qualis in consignando ejusmodi Lexico omnino necessarius

videtur, in hoc exemplo desideratur ordo, quod ipsius Auctoris tumultuarias schedas

sine ordine compactas continere videtur.»

' Particul. 7, s. 126 f.
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även här betonas, till äventyrs kan ha funnits ett annat manu-

skript, vid vilket författaren fått lägga sista handen\ en tanke

som dock synes ha föga fog för sig och för vilken åtminstone

icke hitintills något stöd stått att finna. På Fant och Som-

melius återgå väl i regeln de omnämnanden av Skyttes verk,

som anträffas hos samtida och senare författare, såsom t. ex.

hos Jacob von Engeström i hans bekanta inträdestal i

Vitterhetsakademien (hållet 1787, tryckt I795)^ hos von Recke
och Napiersky (1832)', Wieselgren (i835)\ J. H. Schröder

(1854)* o. s. v. — om Fryxell och J. G. Wahlström och deras

förhastade slutsatser är tillräckligt ordat i det föregående.

Fullständigt okänt har däremot det brottstycke varit som i

senare tid uppdagats i den Ihreska handskriftssamlingen och

vilket som nämnt torde utgöra huvudstommen av Skyttes verk.

Hur det kommit att införlivas med samlingen är icke närmare

känt, men med säkerhet torde man kunna antaga, att det skett

genom den store språkforskaren Johan Ihre. Dennes upp-

märksamhet kan ju ha blivit fästad vid Skyttes arbete genom

Vetenskaps-societetens protokoll 1722 — han fungerade ju själv

som sekreterare i detta lärda sällskap åren 1733—37. En annan

möjlighet låter också tänka sig, den nämligen, att han övertagit

manuskriptet från någon annan språkman, exempelvis från

' »Suspicor autem, codicem, cui ista, qu;e allata. sunt, excerpta debentur, qui-

que in Bibliotheca Gymnasii Lincopensis asservatur, ipsum illum. quem ultima

lima donavit, non fuisse» o. s. v.

" Uplifvadt minne af framfarne åldrars vittre landsmän, med deras witterhets yrken

(i K. Vitterhets, historie o. antiquitets academiens handlingar, D. 4 (Sthm 1795),

s. 121— 188), s. 167: »En vidsträckt Språkkunskap röjer sig uti den ordabok af alla

språk som Riks-Rådet Bengt Skytte samlat under namn af Sol Linguaricm».

'
J. F. v. Recke u. K. E. Napiersky, Allg. Schriftsteller- u. Gelehrten-Lexicon

ä. Provimen Livland, Esthland u. Kurland, Bd 4 (Mitau 1832), s. 212, Arbetet ka-

raktäriseras här (tydligen på grundvalen av de utdrag F^ant valt för sitt arbete)

som »eine Art schwedischer und griechischer Synonymik».
* Sveriges sköna litteratur, D. 3 (Lund 1835), s. 360. Biand arbeten inom »Ara-

biskan. Turkiskan, Persiskan — Chinesiskan» nämner Wieselgren: »K. R. Bexgt
Skvtte skref ett Lexicon polygloiton (bör väl nämnas här?) som ännu finns i Linköp.

kalladt Sol preBciptiar. linguarum subsolariits [!]».

^
J. H. Schröder (prtes.) o. C. D. Lindblad (resp.). Riks-rådet jrih. Bengt

Skytte och hans förhållande till veductionen (Ups. 1854), s. 11; jfr även ovan s. 368,

not I.

24 21341.
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Olof Rudbeck d. y- Såvitt jag känner, omnämner icke Ihre

Skyttes verk i någon av sina skrifter, och huruvida han kan ha

haft något nämnvärt gagn av detsamma, vågar jag icke för när-

varande uttala någon mening om. Efter Ihres död har manu-

skriptet följt hans papper åt, vilka länge förvarades på Venn-

garn och senare på Ekebyhov. Det förtjänar nämnas, att Skyt-

tes verk icke förblivit helt ouppmärksammat; en av dess ägare,

Johan Ihres sonson, Excellensen Albrecht Elof Ihre, som även

han hade stora språkvetenskapliga intressen och särskilt var

initierad i de orientaliska språken, har sysselsatt sig med Skyttes

papper, dock utan att ha vunnit insikt om vilket arbete de i

själva verket innehöllo. I ett brev till Bernhard von Beskow,
datei^at Ekebyhov den 25 sept. 1853', berättar han nämligen om
hur han på Venngarn, »Drottning Disas åldriga näste», börjat

låta »hopsamla den spridda återstoden av min farfars handskrift

af Glossarium jämte andra anteckningar i nordisk språkforsk-

ning och dertill hörande böcker, samt äfven många brytstycken

af Olof Rudbeck d. y^ egenhändigt skrifna besynnerliga Lexicon

harmonicum, hvaraf, som bekant är, endast ett ark blef tryckt.»

Men originalmanuskriptet till Olof Rudbecks stora Thesaurus

har som känt förvarats på Uppsala universitetsbibliotek allt-

sedan år 1760, då det — för övrigt på förslag och tillskyndan

av Johan Ihre — inlöstes från sterbhusct. Och som Ihre-sam-

lingen icke innehåller något annat manuskript, som kan förväxlas

med Rudbecks verk, än just Skyttes Sol lingvarum, anser jag

det höjt över varje tvivel att det är detta Excellensen Ihre haft

i sina händer och åsyftat i sitt brev. — Av samma skrivelses

fortsättning framgår, att Exc. Ihre umgåtts med planer på att

överlämna de nämnda manuskripten m. m. till Svenska Akade-

mien. »Alla dessa på sin tid mödosamt hopdragna strån af en

utdöd myrstack», skriver han, »önskade jag få inhysa i en vrå

af Sv. Akademiens samlingar. Men mera härom nästa sommar
om Gud ger lif.» Denna avsikt kom dock ej att förverkligas.

Men något mer än ett halvt århundrade senare, närmare angivet

åren 1909 och 1911, överlämnades den Ihreska handskriftssam-

' Orginal i Svenska akademiens arkiv (deposition i KB).
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lingen i två repriser av sin då- och nuvarande ägare, Ryttmästaren

m. m. Johan A. Ihre, sonsons sonson till Johan Ihre och bror-

sons son till Excellensen Albrecht Elof, såsom deposition till

Uppsala universitetsbibliotek. Och med det första av dessa par-

tier följde Bengt Skyttes verk, vars rätta karaktär sedan så

småningom blivit fastställd. Det är numera signerat: Ihre 47.

Vi ha härmed fullföljt den företagna uppgiften att, så långt

det tillgängliga materialet det medgiver, klarlägga de yttre kon-

turerna av det Sk5'tteska verkets historia, såväl i fråga om ar-

betets tillblivelse som beträffande manuskriptets öden. Något

försök till inre analys skall däremot där icke göras, varken i

akt och mening att söka insätta verket i dess lärdomshistoriska

sammanhang eller — än mindre — för att prestera någon värde-

sättning av detsamma. Ty för så väl det ena som det andra skulle

givetvis krävas rätt så ingående och omfattande undersökningar.

Det skulle ju först och främst gälla att komma till klarhet om vad

Skytte åsyftat med sitt arbete, hur han fattat sin uppgift och hur

han sökt lösa den; vidare att konstatera hans allmänna uppfatt-

ning av de språkliga företeelserna, hans tillvägagångssätt vid

sina undersökningar, hans forskningsmetod med andra ord — i

den mån man här kan tala om en sådan. Avenså vore ound-

gängligt att utforska, vilka källor och hjälpmedel som stått

honom till buds, detta naturligtvis för att kunna bedöma om-

fattningen av hans egen insats, självständighetsgraden hos hans

iakttagelser och sammanställningar o. s. v. Det torde emellertid

med fog kunna sättas ifråga, om de resultat, som härigenom

skulle stå att vinna, verkligen motsvarade den därpå nedlagda

mödan.

I varje fall få vi här stanna vid det som låter sig konstateras

utan några mera djupgående undersökningar. Så mycket kan

emellertid sägas, att man även av en mera ytlig granskning av

Skyttes verk får ett starkt intryck av hans omfattande vetande

på det språkliga området och frapperas av det rika material han

dragit in i sin undersökning. Det torde sålunda t. ex. kunna

sättas ifråga, om ej det svenska språkgods, som däri ligger in-
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sprängt, kunde vara värt mödan av en excerpering. En hög

grad av fyndighet och en för denna tid säkerhgen rätt ovanhg

observationsförmåga i språkhga ting kan man häller ej frånkänna

författaren, om det så säger sig självt, att hans hugskott och hans

oförfärade sammanställningar icke alltför ofta hålla provet inför

den moderna språkvetenskapen.

Svårt är att fatta, hur Skytte kunnat föreställa sig, att verket

i det skick vari det föreligger eller, som han väl menade, med en

lättare överarbetning skulle kunna befordras till trycket. Jag

har i det föregående omnämnt det intryck Fan t erhållit av

Linköpings-handskriften, att den innehöll fullkomligt oordnade

anteckningar o. s. v.' — det kan tilläggas, att de nyfunna brott-

styckena ingalunda motsäga utan tvärtom blott förstärka och

skärpa detta intryck: Skyttes verk är endast och allenast en

visserligen omfattande och rikhaltig, men fullständigt kaotisk

materialsamling. Sida upp och sida ned har författaren ned-

kastat de reflexioner, som runnit upp i hans hjärna, och såvitt

man kan finna har det skett helt slumpvis och gemenligen utan

tillstymmelse till plan. Ty gives det en Ariadne-tråd i den laby-

rint, som Sol prä;cipuarum lingvarum subsolarium utgör, så

får åtminstone författaren till dessa rader erkänna, att han icke

lyckats finna den. Men det torde finnas mycket välgrundad

anledning att betvivla dess existens.

' Se ovan s. 368 med not. 4.
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yi kademistatens rang inbördes och i förhållande till ämbets-

/ \ och tjänstemän samt övriga medborgare i universitetssta-

X \.den var ordnad genom de akademiska konstitutionerna i

kap. 10 »De processionibus et sessionibus», men i de av Kungl.

Maj:t på i6oo-taIet utfärdade allmänna rangordningarna voro

professorerna däremot alls icke upptagna och hade således icke

kommit i åtnjutande av någon fastställd rang i samhället utan-

för universitetet.' Man kan icke förtänka de lärde herrarne,

att de i en tid, då rangen spelade en så betydande roll i det en-

skilda såväl som i det allmänna livet och då utfärdade rangord-

ningars åsidosättande t. o. m. var strängeligen förbjudet, kände

både sig personligen och ämbetet tillbakasatta, när obetydligare

och yngre personer än de på ett sårande sätt togo försteget fram-

för dem." Då i konsistorium den 2 och ånyo den 7 mars 1696

' Konstitutionerna 1625, 1626 och 1655 äro utgivna av Annerstedt, de båda

första i Vpsala universitets historia, Bihang i, s. 23g ff. och 255 ff., de av 1655 såsom

universitetsprogram 1890. — Den liär närmast åsyftade förnyade allmänna rang-

ordningen utfärdades den 21 febr. i6g6 i två på ett par undantag när ordagrant

Hkalydande upplagor, enligt rubrikerna för »Betiente uti Lifland» och för »Betiente

uti Est- och Ingermanland», men dock av allmängiltig karaktär; de äro tryckta i

Stiernmans ekonomiska Samling, 5, s. 561 och 565. I ett k. brev d. 18 september

1695 förklaras, att de, som äro nämnda i rangordningen, hava företrädet framför

dem, som ej äro däri nämnda. (Stiernm.^n, 5, s. 530.)

- I 1655 års konstitutioner heter det i kapitlet om rangordningen inom universi-

tetet: »nemine temere hunc ordinem cujuscunque sit conditionis interrumpente». Rang-
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genom rector illustris meddelades en hälsning från kanslern,

att konsistorium borde uppsätta en supplik till konungen om
professorernas rang, har väl detta föranledts av någon framställ-

ning från universitetet angående deras önskan att komma med
i den då väntade nya rangordningen. Konsistorium drog sig

emellertid för att vända sig direkt till konungen i detta ärende

och beslöt den 7 mars att i stället till kanslern insända ett me-

morial härom. Ett tillfälle härtill erbjöd sig, då konsistorium,

förmodUgen i midten eller senare hälften av mars (se not i),

till kanslern översände den av konungen befallda översättningen

till svenska av konstitutionerna; tillsammans med denna avgick

då ett memorial, däri konsistorium hos kanslern anhöll, att han,

emedan det förnams, att K. Maj:t tänkte låta författa en förord-

ning om rangen »för alla de ståndspersoner och betjänte, som

än återstå», ville därvid rekommendera akademiens betjänte,

d. v. s. professorerna.' Så mycket hade åtminstone härmed

vunnits, att frågan bragts på tal, ty den 17 juni meddelade rek-

tor i konsistorium, att han förnummit då han varit i Stockholm,

»det rangordningen snart torde bliva färdig, och åtskilligt är vor-

det discourerat om professorum rang».^ Med anledning härav

ordningen 1696 stadgar ett vite av ej mindre än 1,500 riksdaler (9,000 dir kpmt)

»utan all nåda» för den, som icke iakttoge sin rang, vare sig uppåt eller nedåt, »både

uti piiblique och private sammankomster», en ofta, både tidigare och senare, upprepad

straffbestämmelse, som enligt K. M:ts resolution d. 22 febr. 1699 även skulle gälla

»kvinnfolken» (att »hustrun följer mannens tjänst» och att de ogifta ha rang sinsemel-

lan efter ålder, var fastställt i en k. resolution d. 4 dec. 1680). För övrigt har frågan

om fruarnas rang intresserat även den akademiska världen. Den i Uppsala vid

förarbetena för 1655 års konstitutioner påtänkta bestämmelsen, att fruarna skulle

följa männens rang (se Annerstedt, 2: 2, s. 430), är redan intagen i kap. 10 av Lunds
universitets konstitutioner 1666 (utg. av F. Schrevelius 1832) och av Dorpats i68g

(mskr. U 25 i UB), i båda med vite för överträdelse. — Endast de i Stiernm.^ns

Samling tryckta förordningarna m. m. från 1690-talet angående rang uppgå till ett

40-tal.

' Memorialets original är okänt och dess datering likaså. Man vore ju benägen

att tro, att det var denna hemställan, som föranledt kanslerns uppmaning d. 2 mars,

men då det odaterade konceptet i konsistoriets arkiv bland skrivelser till kanslern

är inskrivet emellan sådana av den 14 och 27 mars 1696, får man antaga, att det är

att hänföra till denna tid och således senare än nämnda uppmaning. — Om denna
rangfråga se Annerstedts univ. hist., 2: i, s. 366 ff., och 2: 2, s. 3.

- Jämför man detta meddelande den 17 juni med orden i det odaterade me-
morialet, som jag antager härstamma från tiden d. 14—27 mars, så frågar man sig,

om rangordningen av den 2 1 febr. ännu ej var känd i Uppsala, eller om en tillämnad
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beslöts att i ett nytt memorial till kanslern framlägga de skäl,

man hade att anföra i rangfrågan. Då nu konungen hade beslutit

en revision av universitetets konstitutioner och privilegier och

i brev den 22 mars i6g6 tillsagt konsistorium att inkomma med
de påminnelser därvid, som det kunde ha att göra (jfr brev från

kanslern den 24 i samma månad), erhöll man vid avgivandet

av dessa ånyo ett lämpligt tillfälle att erinra om sina önskningar.

Samtidigt med påminnelsernas ingivande till K. Maj: t inläm-

nades sålunda till kanslern ett den 5 oktober 1696 daterat me-

morial angående vissa obetydligare desiderata^ vilkas föredra-

gande inför K. Maj:t hänsköts till kanslerns godtfinnande. Ibland

dessa handlar 7:de punkten om »Professorum Rang i anseende til

andre Kongl. betiänte utom Academiske societeten och staden

Upsala», och däri motiveras professorernas önskan, att de »nu

vid konstitutionernas förnyande» måtte benådas med »en hederlig

rang». Konstitutionernas revision blev emellertid aldrig full-

bordad, och om någon ny rangordning är här icke längre fråga.

Men upprepade framställningar i ärendet från konsistoriet till

kanslern och kanske än mer enskilda professorers hänvändelse

till den universitetet synnerligen bevågne och inflytelserike

sedermera statssekreteraren Olof Hermelin^ ledde slutligen

till Karl XII:s den 22 augusti 1705 i Blonie utfärdade förord-

ning, som tilldelar professorerna vid K. Maj:ts akademier, »när

de äro stadde utom akademien, antingen m.ed varandra eller

med andra ståndspersoner tillsammans», rum efter tjänsteålder

och utan anseende till fakultet ibland dem, som äro uppräknade

i den 36:te av de 40 rangklasserna i 1696 års rangordning, d. v. s.

tilläggsförordning till densamma för dem, »som än återstå», var åsyftad. Någon

sådan från ifrågavarande tid är mig ej bekant. Knappast var väl tanken på den

förnyade rangordningen av 1714 (odaterad, men tryckt detta år) redan då uppe; i

denna äro bl. a. professorerna införda i 36:te punkten.

' Tryckt i Annerstedts Bihang 3, s. 7 ff. — Se ock konsistorii protokoll d.

26 mars, 17 juni, 8 sept., 23 sept., i okt. och 2 nov. 1696.

Konsistoriets skrivelse till kanslern d. 8 mars 1705 är tryckt i Annerstedts

Bihang 3, s. 82, Joh. Upm.\rcks brev härom till Hermelin av samma dag i Histor.

tidskr., 4 (1884), s. 92. l'pmarck var tydligen generad över att vända sig till kanslern

i denna fråga, som han måste andraga »comme å loreille»; »il me semble», säger

han, »que je dois me déguiser en mauvais franfais pour ne pas rougir en suédois».
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ibland ryttmästare och kaptener, vilka ej tillhörde rangregemen-

tena, artilleriet eller fortifikationen, m. fl.'

Samma kungl. förordning den 22 aug. 1705 avgjorde även

en annan rangfråga, som ej mindre än den föregående upprört

sinnena vid universitetet, nämligen frågan om rangen de olika

fakulteterna emellan.- Konstitutionerna tillerkände ju i över-

ensstämmelse med gammal akademisk hävd teologiska fakulteten

rang framför de andra, och en kungl. förordning den 20 juni'

1695 hade närmare bestämt teologernas företrädesställning.

Denna rangskillnad förtröt filosofiska fakulteten, som ju var

den största och företrädde så många och allt mer viktiga veten-

skaper. Av konsistoriets nedannämnda skrivelse till kanslern den

15 mars i6g8 att döma har detta redan i sina ovan berörda,

nu förlorade^ påminnelser till K. Maj:t vid den 1696 tillämnade

revisionen av konstitutionerna hemställt, om icke professorernas

inbördes rang kunde bestämmas efter utnämnings datum utan

hänsyn till fakultet. Den 12 mars 1698 beslöt konsistorium

att ingå till kanslern med samma hemställan, och skrivelsen,

som erinrar om den i påminnelserna 1696 gjorda hemställan och

åberopar upphävandet av rangskillnaden mellan hovrättsasses-

sorerna', avgick redan den 15.^ Härpå följde emellertid ett efter-

' I nämnda rangordning hörde till den 36:te rangklassen även assessorerna i kolle-

gierna och hovrätterna »av andra klassen» (d. v. s. oadliga), under det att hovrätts-

assessorer »av adelns klass» hörde till den 3i:a rangklassen. Men som rangskillnaden

mellan adliga och oadliga assessorer i hovrätterna upphävts genom k. brev d. 14

febr. 1698, förklarade kungliga breven d. 23 maj s. å. till hovrätten i .4bo samt till

prokansler och konsistorium därstädes, att teologie (och följaktligen även de andra)

professorerna skulle ha rang efter alla hovrättsassessorerna (Stiernman, 5, s. 701

ff.). Redan d. 19 april 1692 hade för övrigt en k. resolution bestämt, att hovrätts-

assessorerna i Dorpat skulle ha rang före professorerna därstädes (Riksarkivet, Palm-

skiöldska samlingen: Rang); i konstitutionerna 1689 för akademien i Dorpat gå

däremot endast assessorerna av adelns klass före professorerna, under det att de

oadliga äro med dem likställda.

- Se härom Annekstedt, 2: i, s. 364 ff.

^ Samma förordning, tryckt hos Stiernman, 5, s. 520, förekommer flerstädes

daterad den 28 juni, en feldatering som torde härstamma från en i universitetets

arkiv befintlig gammal kopia med detta datum. Originalet finnes i samma arkiv,

daterat den 20.

' Annerstedt, 2: 2, s. 3.

' Kopia i KB, Engeströmska samlingen, B IX. i. 35.
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spel i konsistorium den 23 i samma månad, då de ledamöter

av de tre övre fakulteterna, som varit närvarande i konsisto-

rium den 12, utom rektor juristen C. Lundius\ förklarade, att

de av skilda anledningar ej uppfattat, varom frågan då var,

och protesterade mot att deras fakulteter ej blivit hörda, innan

skrivelsen till kanslern avsändes, vaijämte teologer och läkare för-

behöUo sina fakulteter »att på behörig ort inkomma med sina skäl».

Rektor blev dem ej svaret skyldig: beslutet var fattat utan me-

ningsskiljaktighet, och de, som avlägsnat sig eller missuppfattat

eller ej hört propositionen, finge skylla sig själva. Han hade dock,

säger han, i propositionen den 12 mars från jämlikheten undan-

tagit »Professor primarius och Pastor», emedan »han har sin

rang efter K. Maj:ts ä part allernådigste reskript» [d. 20 juni I695]^

varom likväl intet förmäles i protokollet den 12. Teologerna

läto sig dock ej nöja härmed; redan den 25 i samma månad avlät

fakulteten till kanslern en skarp protestskrivelse, upprepande att

teologiska och medicinska fakulteterna intet vetat om beslutet

den 12 mars och åberopande bl. a. den ovan nämnda kungl.

förordningen den 20 juni 1695 om teologernas företrädesrätt.

Saken avgjordes för denna gång med att kanslern Bengt
Oxenstierna den 3 maj i6g8, på samma skäl som teologerna

anfört, förklarade, att han »skulle hålla allt för betänkligt att

föredraga ett så beskaffat desiderium» inför konungen, och det

så mycket mer som förändringen i fråga endast torde alstra

osämja vid universitetet. Men frågan kom efter 5 år upp ånyo,

då rektor i konsistorium den 15 april 1703 meddelade, att ett brev

ankommit från den nye kanslern Carl Piper till prokanslern

»angående professorum rang sins emellan i anseende till vars

och ens ålder i tjänsten, och ej efter fakulteterna».^ Konsisto-

' Teologerna Svedberg (som dock anmält giltigt förfall och avlägsnat sig) och

Ljung, juristen Aurivillius samt medici Rudbeckd. y. (som uppger, att han med rek-

tors tillåtelse varit utgången) och Roberg.
- Detta förordnar bl. a., att Professor theologiae primarius vid akademien i

Uppsala njuter aldra första rummet framför samtliga professorer vid rikets uni-

versitet.

^ Kanslersbrevet finnes ej i behåll (Annerstedt, 2: i, s. 365, not 3); dess inne-

håll är endast med de här citerade orden angivet i konsistorieprotokollet. Anner-

stedt håller för sannolikt, att påstötningen till detsamma utgått från universitetet

genom Hermelin.
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rium var enhälligt »ense där om, att så ske måtte», utom teologen

Djurberg, som förbehöll sig att hänskjuta ärendet till sin fakultet.

Denna protesterade ånyo, dels »en gång för alla gånger, på det

kraftigaste och lagligaste, quam sollennissime emot alla sådana

attentata nu och framdeles» i en inlaga till konsistorium', och

dels i en skrivelse till kanslern den 25 april 1703^ med anhållan,

att han ville inför konungen försvara fakultetens rätt. Utlåtanden

av de andra fakulteterna äro ej kända; men de i konsistorium den

15 april av jurister och medici närvarande, Reftelius och Rud-

beck d. y., röstade med filosoferna.^ Emellertid slets tvisten

först genom ovannämnda kungl. förordning den 22 augusti 1705,

som bestämde, att när professorerna »sitta uti consistorio till-

sammans eller bivista sådana actus, som äro mere academici,

då behåller var fakultet det rum och företräde, vilket för detta

är vanligt ocli uti de akademiska konstitutionerna var och en

fakultet finnes vara tillagt», under det att, såsom nämnts, i det

allmänna livet alla professorer skulle åtnjuta samma rang efter

tjänsteålder. Den kungl. resolutionen gick således i detta hän-

seende båda parternas önskningar till mötes delvis, utan att helt

tillfredsställa någondera. Men för den erhållna rangen i 36:te

rangklassen beslöt konsistorium att ingå till kanslern med sin

underdånigste tacksägelse.

En ny rangfråga uppstod vid universitetet, då Erik Ben-

zelius d. y. den 30 augusti 1702 utnämnts till bibliotekarie.

Hans fader, ärkebiskopen och prokansleren Erik Benzelius

d. ä., infann sig själv i konsistorium den 8 oktober och delgav

detsamma utnämningen. Protokollet förmäler härom följande:

VIII. Sade Hans Högwörd:, att hans Sohn Eric Benzelius, som han menar,

genom högtsahl. hans höggrefl. ExE^ fordom lUustriss: Cancellarii [Bengt

Oxenstiernas] recommendation, bekommet Kongl Maij'f nådigste Fullmacht

på Bibhothecarii Tiensten, och at hans högwörd: bedt sin Son intet tänka på

' Konsist. protokoll d. 29 april 1703.

- Tryckt i Histor. tidskr., 4 (1884), s. 91.
'' Den av Annerstedt, 2: i, s. 366, anförda tänkeskriften av april 1723, som

innehåller filosofernas motiv för rangskillnadens upphävande, är tryckt i hans Bi-

hang 3, s. 67; rektor Harald Vallerii brev till Hermelin d. 24 maj 1703 i samma
fråga därsammastädes s. 69.
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henne, der någon af de gamle Professoribus skulle åstunda och söka henne;

men der någon af de unge, som intet woro bättre än han, stodo effter henne,

kunde han den begiära. Hwar uppå Hans Högwördighet tog afträde.

Sedan upplästes Hans Kongl. M'i Fullmacht för bemL^ H'' Eric Benzeho

på samma tienst af den 30 Aug. sidstl.

H"^ Rect: berättade, att både Högwördige Hl Procancellarius såsom och

des Son Bibliothecarien hafwa frågat, om han icke skall hafwa sitt Rum effter

Staten, der han står uppförd näst Professorerne, på det han icke må förgripa sig.

Consistorium discurerade här om, men såsom hwarken Profess: ell. andra på

Staten upförde niuta sin Rang efter honom, utan effter Kongl. Constitutioneme,

som uttryckel" tillägna Bibliothecarien, som intet är eller har warit Professor,

nästa Rummet effter Secreteraren, kunde det ingen ändring der wid giöra.^

Den kungl. fullmakten är avfattad i följande ordalag: konungen

har i nåder funnit för godt att uppdraga bibliotekarietjänsten

»åt någon viss där till skicklig person, vilken av andra sysslor

ej må vara distraherad ifrån det arbete, som vid samma beställ-

ning kan förefalla; kommandes hos oss där till i nådig konsidera-

tion och åtanka oss älskelig Erick Benzelius, vilken så väl genom

väl anlagda studier som utrikes resor har gjort sig kapabel och

kunnig uti de stycken, som till samma beställnings behöriga för-

rättande höra».

Ehuru förslagsrätt vid bibliotekarieplatsens tillsättande ej

var konsistorium tillerkänd i konstitutionerna, och sådant för-

slag ej heller någonsin från detsamma infordrats ^ kom utnäm-

ningen av den 27-årige ograduerade Benzelius likväl som en över-

raskning, och en säkerhgen ej angenäm sådan. Konsistoriets

avslående svar på frågan om den utnämndes rangplats inom

akademistaten var visserligen fullkomligt korrekt i enlighet med
konstitutionerna; men som prokanslerens fråga knappast kan

hava uppfattats annorlunda än som en anmodan, torde svaret i

själva verket varit ett uttryck för missnöje över utnämningen,

såsom Forssell och Annerstedt framhållit. Av ett av Forssell

i hans Minne af Erik Benzelius d. y., s. 55 ^ noten, meddelat brev

' Att utförligare motivering likväl vid detta sammanträde förekommit, synes

framgå av professorerna Bellmans och Arrhenii yttranden till protokollet den 6 maj

1703. Se nedan sid. 387 och 388 med not i.

^ Annerstedt, 2: 2, s. 56.

' I Svenska akad. handl., D. 58 (1882), s. 167.
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av den 18 juli 1702 från fadern till sonen framgår ock, såväl att

utnämningen ej kommit till utan den kraftfulle och inflytelserike

prokanslerens medverkan, som att denne menade, att platsen

ej skulle kunna ernås »nisi renitentibus aliis». I ett brev till den

nye kanslern Carl Piper den 2^ januari 1703' tackar ärkebiskopen

honom för att han anmält sonen Erik till bibliotekariatet^ och

även låtit sonen Olof hugnas med aktuarietjänsten vid arkivet:

att bådadera skett på faderns rekommendation, framgår av det

nj^ssnämnda brevet av den 18 juli 1702.

Rangfrågan var emellertid ej slutligt avgjord med det anförda

konsistoriebeslutet. Den upptogs nämligen året därpå av kans-

lern, sannolikt, såsom Annerstedt håller före, därtill påverkad

av ärkebiskopen-prokansleren. I skrivelse till konsistorium den

25 februari 1703 förmäler kanslern sålunda, att det förekommit

honom, att något tvivelsmål skulle infalla, varest bibliotekarien

bör åtnjuta sin rang och ställe ibland de andra, eftersom han i

konstitutionerna sättes efter sekreteraren och räntmästaren, men
i den senaste staten (1699) näst efter filosofiska fakultetens

professorer, med \dlka han har lika lön; kanslern begär därför

konsistorii mening och betänkande härom, och han tillägger,

att han så mycket mindre velat dessförinnan underställa frågan

K. Maj:ts avgörande, som man å ena sidan ej gärna gör någon

ändring i konstitutionerna, och det å den andra dock ej tyckes

vara obilligt, att bibliotekariatet, \ilket är uti sig självt både

ett hederligt och angeläget ärende, måtte i annat så väl som i

lönen tilläggas någon större förmån; han betvivlar slutligen

icke, att ju Herr Rector Magnificus och de Gode Herrar skulle

härvid således yttra sig, som de kunde pröva enligast med be-

mälte ämbetes beskaffenhet samt besynnerligen med akademiens

nytta och lustre.

Såväl prokanslerns som kanslerns fråga gällde enligt orda-

lydelsen, huruvida den nye bibliotekarien skulle ha rang närmast

efter filosofiska fakultetens professorer eller ej; huruvida där-

' Tryckt av Annerstedt i Bihang 3, s. 64.

- Kanslern Bengt Oxenstierna dog d. 12 juli 1702, och Piper utnämndes den 29

augusti, således dagen före bibliotekarieutnämningen.
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med menades, att han alltid skulle ha detta rum eller blott för

närvarande såsom den sist utnämnde, således ibland dem efter

fullmakts datum, utsäges däremot icke. Men bibliotekarien ut-

tryckte i sitt nedan meddelade memorial den förmodan, att

konsistorium icke skulle finna obilligt, om han likställdes med
nämnda professorer efter tjänsteålder; och att konsistorium upp-

fattade frågan i sistnämnda mening, framgår av det följande.

I varje fall gällde det emellertid för räntmästaren förlust

av hans genom konstitutionerna honom tillerkända rangplats

före en bibliotekarie, som ej vore eller varit professor. I 1625

och 1626 års konstitutioner bestämdes, att räntmästaren skulle

vara en »homo literatus, fidus, qui aliquandiu in academiis vixit»;

enligt de förra intog han därför sin plats bland filosofiska fakul-

tetens professorer efter tjänsteåldern, enligt de senare däremot

intog han denna plats endast om han var graduerad eller annars

»probe doctus», men alltid sist bland professorerna, om han vore

olärd (»idiota aut indoctus»)."^ 1655 års konstitutioner åter till-

dela räntmästaren rum »alltid» närmast efter professorerna,

vilket utan tvivel står i samband därmed, att här kompetens-

bestämmelsen »literatus» ersatts med »legum sueticarum non

ignarus».- Bibliotekarien är däremot ej ens nämnd i de båda

äldsta konstitutionerna, och 1655 kommer han, ifall han icke vore

eller varit professor, först långt ned på rangskalan efter sekrete-

raren, bland »ceteri». Man kan ej undra på, att under sådana

förhållanden den gamle förtjänte räntmästaren Birger (Berge,

' Detta alternativ strider ju mot hestämmelsen, att han skulle vara »literatus»,

vilken således 1626 i kap. 11 avskrivits från 1625 års konstitutioner, utan att ändras

då rangföreskriften i näst föregående kapitel ändrats.

^ I sin nedan anförda inlaga till konsistorium säger räntmästaren B. Rommel,
att denna räntmästarens försämring i rang skett för räntmästaren magister Bo Chru-

zelii (död 1653) »orichtigheet skuld», och det är ju ej omöjligt, att dennes oefter-

rättliga och ohederliga förvaltning (se Annerstedt, i, s. 337 ff.) givit anledning

till den nämnda kompetensbestämmelsens uteslutande i de nya konstitutionerna

med tanke på Axel O.xenstiernas yttrande vid visitationen 1637, att det vore bättre

att ha en olärd räntmästare än en lärd, som kunde försvara sina oegentligheter med
juridiska spetsfundigheter, liksom den vid samma tillfälle gjorda, av rikskansleren

gillade invändningen, att det dock kunde vara bra att vid rättegångar om akade-

miens jordegendom ha en »lärd och väl kvalificerad quaestor», torde ha föranledt

1655 års konstitutioners »legum sueticarum non ignarus».
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Börje) Rom mel tog illa vid sig vid tanken på att den unge bibliote-

karien skulle få rang före honom, vartill jag strax återkommer.

Kanslersbrevets tämligen tydliga anvisning, i vilken rikt-

ning konsistoriets »mening och betänkande» borde gå, förfelade,

såsom vi skola se, icke sin verkan hos de gode herrar, vilka up-

penbarligen togo saken på allvar, ty då rektor anmälde detsamma

i konsistorium den 15 april 1703, beslöts att uppskjuta ärendet

till nästa sammanträde, »efter det är nödigt, att när detta ären-

det skall företagas alla äro tillstädes, och några nu äro borta»;

men om någon då är frånvarande, »står der på dess eget ansvar,

att saken åter nederlagd bliver». Räntmästaren, som var när-

varande i konsistorium, blev tydligen bestört över kanslerns

ingripande och ingick till konsistoriet med en lång och omständ-

lig skrivelse, däri han, påminnande om de kungl. förordningar,

som äro om räntmästarens rang och ställe, i bevekliga ordalag

anhöll, att konsistorium icke måtte avgiva något förslag, vari-

genom räntmästareämbetets heder kunde bliva förringad och

räntmästaren degraderad; han hade i sin långvariga tjänst för-

modligen sig således skickat, att han ej förtjänat på sina gamla

dagar stötas ifrån det rum, som kungl. konstitutionerna och »dess»

rangordning tillägga honom. Som skrivelsen för övrigt är punkt

för punkt bemött i bibliotekariens memorial, kan jag beträffande

dess sakliga innehåll inskränka mig till att hänvisa till detta,

som är här nedan meddelat in extenso. Vid nästa konsistorie-

sammanträde, den 22 april 1703, upplästes såväl kanslersbrevet

av den 25 februari »åter» som räntmästarens skrivelse, men be-

slut fattades nu lika litet som vid sammanträdet den 2g i samma
månad; uppskovet vid sistnämnda tillfälle har förmodligen berott

därpå, att då »beviljades» bibliotekarien kommunikation av ränt-

mästarens inlaga. Först den 6 maj kom frågan till avgörande i

i konsistorium. Vid detta sammanträde upplästes först Ben-

zelii memorial, så lydande:

Edle oc Höglärde Hr Professor, Rector Magnifice,

oc samtel. Ven. Consistorii Herrar Assessores.

Eders Magnificence oc Ven. Consist, tackar jag ödmiukeligen för commiini-

cation aff Hr Räntmestarens Rommels innelagde skrifft. Sedan hans Höggrefl.
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Excell?f Hr Cantzlern medelst sin nådige skrifwelse har behagadt begiära Ed.

Magnif. oc Ven. Consistorii betänckiande om en Bibliothecaries rum oc stelle

bland andre thenne Kongl. Academiens Ledamöter, har jag hörsambligast un-

derkastadt mig Ed. Magnif. oc V. Consist. godtfinnande. Med någon Supplique

har jag icke welat wara beswärlig, som ther inte kan andragas aff Kongl. För-

ordningar, som icke hos Ed. Magnif. oc Ven. Consist. är i friskt minne, oc hwad

hälst till Academiens nytta oc lustre kan lända Ed. Magnif oc Ven. Consistor.

aldrig underlåtit hos wår Allernåd. Konung oc Illustriss. Cancellarium att i diu-

peste underdånighet anmäla, men som Hr Räntmestaren Rommell har ingifwit

sin skrifft, ther uti han begiärer, att Ed. Magnif. oc Ven Consistorium ju inte

måtte hos hans Excel. Hr Cantzlern gifwa något sådant förslag, ther igenom Ränte-

mestare ämbetets heder kunde blijwa förringat och han degraderad, thet är att en

bibliothecarius här må hafwa rummet för sig, emedan Kongl. Constittitionerne

annat förordna, han, Hr Räntmestaren, länge tient Kongl. Academien, och hans

ämbete i många niåhl swårare är ens bibliothecarii, har jag meent min skiyldigheet

wara för then beställning K. W^ allemådigast mig anbefalt hos Ed. Magnifi-

cence oc V. Consist. i kårthet insinuera, med hwad fog thetta alt anbringas,

oc att till Academiens oc Bibliothequets, som thet nu för tijden är, wälstånd

länder, att en bibliothecarius hafwer ett annat rum, om K. MH så i nåder skulle

täckas förordna. Kongl. Constitutioneme wördar jag effter min eed oc troheets

plicht med diupeste underdånighet, oc tilläggia the Ouéestori rummet näst

effter Professores. Ja, Konung Carl XI i glorwyrd. åtanka confirmerade wid

sahl. Hr Hallenstedts äntrade till Räntmestare ämbetet Konung Gustaf Adolphs

i glorwy. minne Constitutioner i sådant måhl, att om Ou»stor wore litteratus,

skulle han hafwa rummet bland Professores philosophi;e, som oc då skiedde med

högl. Hr Prof. Arrhenio oc bemtf sahl. Hr Hallenstädt.' Men med hwad fog

kan Hr Räntmest. anföra thetta senare för sig, oc beropa sig på sine Anteces-

sorers exempel, när samma Kongl. Constitut. expresse giöra åtskildnad emellan

them, som ingen wettenskap hafwa i studier, oc studerade Räntmestare? Sedan

Högstb^ Konung Carl XI kom uti then nådigste tanka att låta Constitutioneme

blifwa under händer tagne till att pndras, blef Academien gifwen en ny Staat

1696^ oc ther uti sättes Qusestor effter Bibliothecarium; sådant försäkrar Hr

' Kungl. brevet den 2g nov. 1687 till kanslern förordnar, att den till professor

i historia utnämnde räntmästaren Jacob Arrhenius skulle ha rang och ställe i filo-

sofiska fakulteten efter fullmakts datum på räntmästaretjänsten, samt att Arrhenii

efterträdare såsom räntmästare magister Petrus Halenius (adlad Hallenstedt) »i

anledning av Gustavianska konstitutionerna [1626] och det, som för detta är förord-

nat och praktiserat vordet med räntmästaren Verelius . . ., men besynnerligen för

det han för sina studiers skull haver vunnit honores magisterii», skulle ha säte och

ställe bland filosofiska fakultetens professorer efter fullmakts datum såsom ränt-

mästare.
'' Den senaste staten var vid detta tillfälle av 1699, tryckt i Annerstedts

Bihang 3, s. 36. Däri var i ifrågavarande hänseende samma ordning iakttagen

som i (den efter några månader återtagna) staten av 1696.
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Räntmest. på twenne stellen uti sin skrifft wara skiedt genom Hr Cammare-

rarens egit godtyckjo, dragande till skiähl, att utaff Professionibus Philosophia-

Mathematica står främst, Logica oc Politica senst, ther dock alla Profess. philo-

sophia hafwa lijka rang som the äro åldrige i tiensten. Men thet bewisar intet,

emedan namnen ju inte kunde skrifwas inn uthi hwar annan, oc Professionerne

af en facultet skulle på något sätt recenseras. Hade inte Hr Cammareraren fådt

befallning från högre orth, hade wisserligen tiensterne i then nva Kongl. Staaten

så blifwit antecknade, som the funnos i then förre, oc ingen anseende giordts,

att sahl. Hr Secret. Obrecht dä war tillika bibliothecarius\ i anseende till en

sådan förändring uti Academ. Kongl. Staat har ock H. Exci! Hr Cantzlern

uti sin ofvan^E skrifvvelse welat inhemta Ed. Mag. oc Ven. Consistorii betänck-

jande. I thet öfrige blijr man nogsamt under-rättadt om K. M^ allernådigste

wilie utaf the conciperade nya Constitutionerne, hvvilcka wij förmodeligen nu

hade underskrefwne, om intet Kongl. M*^'- hastige afresa emot sitt Rijkes oc

wåre fiender sådant hindrat, oc sätties ther bibliothecarien näst Hrr Profes-

sorerne, förr Ridderskapet oc Adelen, men Ou;estor effter them lijka med Hr

Slåtzfougden, som the äro åldrige i tiensten." Att Hr Räntmestaren 2. beropar

sig på sin 37 åhrs giorde tienst wid thenne Academien, så är ju orimligit at nämna

om någon rang näst Professores för the 27 åhr Hr Räntmestaren här tient för

Bookhållare. 3. säger Hr Räntmestaren, att en hibliothecaries hestellning är

många resor lättare än en Räntmestares, här wid Academien. Thetta förklenandet

att widlöffteligen wederläggia behöfwer jag inte inför Ed. Magnif. oc Ven. Con-

sistorium, som ingen är som icke nogsamt weet, huru mycket fordras af en rätt

bibliothecario. Han måst ju så mycket möjeligit är äga en wettenskap aff

alla scientiis, wara mächtig åtminstone the lärde språken oc the förnämste

Europeiske, hafwa notitiam cujusvis generis librorum oc mycket mera, som

mine Hrr Antecessorer gifwne fullmachter tijd effter annan utwijsa. Oc är

rätt underligit, att Hr Räntmest. will understa sig här uti giöra ett jämförande

' Sedermera sekreteraren i kanslikollegium Elias Obrecht var »då» (1696) profes-

sor Skytteanus och tillika bibliotekarie. Räntmästaren påstår i sin inlaga, att kam-
reraren hade i staten placerat bibliotekarien näst efter professorerna, således före

räntmästaren, därföre att bibliotekarien då var professor. Det är härpå Benzelius

syftar. Samma skäl hade för övrigt kunnat anföras i fråga om staten 1699, då pro-

fessor Laur. Norrmannus var bibliotekarie. — I staterna 1648, 1655 och kanslersför-

slaget 1670 är anordningen en annan: bibliotekarien Loccenius står i dem alla såsom
f. d. juris professor bredvid dessa; räntmästaren, som 1648 och 1655 ej var professor,

står då näst efter filosofiska fakultetens professorer, men 1670 står räntmästaren

Verelius såsom professor bland sistnämnda professorer efter tjänsteåldern. Se An-
NERSTEDT, 2: I, s. 13, not 2, ävcnsom Bihang i, s. 394, Bih. 2, s. 26 och 138, samt

Bih. 3, s, 37.
- Denna Benzelii framställning stämmer ej rätt med det, icke slutredigerade,

kommissionsförslag till nya konstitutioner (UB mskr. N 60), varom Annerstedt,
2: 2, s. 4 ff., berättar. Från Uppsala har måhända annat förslag till lydelse av kon-

stitutionernas kap. 10 förelegat.
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oc fälla omdöme. Att högstsahl. oc i glorwy. åminnelse Konung Carl Gustaf

uti Constitutionerne har behagat sättja bibliothecarien effter både Ouaestor.em

oc Secretarium Academiae, är klart, men så war oc then tijden bibliothequet

ganska lijtet, som af the gambla catalogis är ögonskinligit, oc tillades tå mast

Professoribus emeritis till en lön oc recompense, kunde jämte Professionerne

utan beswär förwaltas, men sedan högstbem'^ Konung Carl XI skiänkte ther

till the härlige bibliothecas Dela Gardianam och Rhålambianam, en så stoor

myckenheet har kiöpts oc privati förähradt ther till, som ibland annat min

sahl. morbf Licent. Lars Odhelius, som hijt testementerade heela sin bibliothe-

cam Rabbinicam, fordrar bibliothequet sin egen Mann oc, som K M;^ ord lyda

uti min fullmacht, en skickelig person, hwilcken af andra sysslor ej må wara hind-

rad oc distraherad ifrån thet arbete, som wijd samma beställning kan förefalla.

Hr Räntmest. tycker, at en sådan bibliothecarii rang effter Secreteraren kommit

ther af, att K. J\I'± mening then tijden warit, om någon bibliothecarins blefwe, som

ej learit Professor, han då skulle få mindre lähn, men thetta är en ogrundat gissning

om K. M^ höga tanckar. Om man nu rätt betäncker Academiens oc bibliothe-

quets angelägenheeter, är thet hel nödigt, att en stadigt blijr ther wijd, hwar

igenom bibliothequet blefwe bräckt uti sin ordning, medan störste deelen ännu

är i confusion, oc ingen fullkomblig oc ricktig catalog än blifwit giord oc under-

skrefwen. Att nu en måtte blij ther wijd oc ej sökja sig till förefallande ledige

professioner, lärer förmodeligen Ed. Magnif. oc Ven. Consistorium finna icke

obilligt, om Academiens bibliothecarius hade rang bland Hrr Professores Philo-

sophias, som här effter komme att träda till. Ty i. graverar thet samma inte

Kongl. Staaten, en bibHothecarius har i alt lijka löhn med Professoribus, jämwel

praebende oc annat. 2. är thes bestellning en science inte mindre ädel än någon

af the andra philosophiske, hwilcket att bewijsa af sielfwe sakens beskaffen-

heet oc månges testimoniis wore lätt, men behöfwer thet inte inför ett så Lit-

terato Collegio, oc dristar mig ej heller med wijdlyfftigheet wara beswärlig.

3. Uphörde ther igenom then stadige oc tijdnötande Inventeringen, beswärlig

oc ledsam för Ed. Magnif. oc V. Consistorio oc skadeUg för Academien. 4. Har

bibhothecariatet altijd hållits för en honorabel tienst wid thenne Academien,

oc ther före mera högstb!?: K. Carl XI uti sin fullmacht för sahl. Hr Stiernberg

allernådigast seger, att han. Hr Stiernberg, borde uptaga thet, att han blefwe

förordnat från profession tiU bibhothequet, för ett teckn af K. M'l Kdnungzlige

nådh. H. ExcE? sahl. Gref. Bengdt Oxenstierna uti sitt breff till Ven. Consist.

här i Vpsala, af Stockholm d. 28 Janu. 1698: förutan det, at ändamåhlet af

framledne Stiernbergs befordring till Bibliothecariatet warit fast mehr att förbättra

än som förringa des wilckor, hafwandes Bibliothecarii embetet för des wärdigheet

skull altijd blifwit anseedt ibland de främste professionerne wid Academien, som

ock samma embete warit som en lön oc recompense för Professoribus emeritis, etc.

Hans Excel'^^ wår nådige Hr Cantzler har uti mer oc högtbel? sitt breff be-

hagat kalla thet både ett hederligit oc angeläget embete. 5. Har effter Kongl.

25 ='«'•
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förord. Quaestor rum bland Prof., om han är studerad, oc att en illiteradt skulle

blij Bibliothecarius, lär inte kunna hända.' Jag anmäler i all ödmiukheet hos

Ed. Magnif. oc V. Consist. thesse till publici bästa tienande skiäl oc beder, att

the må komma i gunstig consideration. Att för thet öfriga Hr Räntmest. we-

lat uti sin skrifft gie sitt votum, att en bibliothecarius lijkwel borde hafwa rum-

met öfwer Secretarium oc näst sig, är en dristigheet, som Ed. Magnif. oc V. Con-

sistor. wel lära resentera, som oc lUustriss. Cancellarius, när samma skrifft kom-

rner H. Exc*^ tillhanda. Hr Räntmestaren gissar oc, alt jag inte lärer just prce-

tendera rang öfwer sig; jag praetenderar hwarcken thet ena eUer thet andra, utan

underkastar mig uti diupeste underdånigheet K. M'': allernådigste uthslag

oc Illustriss. Cancellarii godtfinnande, måste medlertijd inte giöra emot Kongl.

Förordningar oc så, att mine Successorer, när Gud så behagar skicka, må klaga,

att jag inte tilbörligen bewakat thetta rummets rättigheeter oc upkomst. Med

skyldigste wördnat förblifwer jag

Ed. Magnificens

oc Ven. Consistorii

ödmiuke tienare

Er. Benzelius fihus.

Vpläst uti Consistorio Majori d. 6 Maji Anno 1703.'

Härpå förklarade räntmästaren, att han utan att ingå på ett

onödigt bemötande a\' bibliotekariens skrivelse endast ville re-

kommendera sin sak hos konsistorium, och avlägsnade sig. Sedan

därefter kanslerns brev ånyo upplästs, skreds till votering. Först

röstade Erik Castovius, den yngste bland filosoferna, och an-

förde till protokollet följande:

Emedan i£ en Bibhothecarius har i alt lijka löön med Professoribus; 2°

fordrar en Bibliothecarii fullkommelige och behörige beställning icke mindre

wettenskap än en Profession; hwarföre 32 de äldre af Professoribus den måst'

altijd hafwa beklädt; 42 kunde ther igenom uphöra de stadige och tijdnötande

Inventeringar, som så wähl för Consist? beswärlige som Acad5 mycket skadel:

äro; 5? kallar hans Höggrefl: Excellence Illustriss: Cancellarius dett sielf ett

angeläget och hederligit ämbete; Ty tycker iag, att Bibliothecarien kunde niuta

lijka rang med dem, som hädan effter blifwa Professores, effter åldren med dem

i tiensten.

' Benzelius åsyftar här förmodligen k. brevet d. 29 nov. 1687 (se sid. 383,

not i). Enligt gällande konstitutioner, 1655, hade räntmästaren alltid sin plats

näst efter professorerna. Se ovan sid. 381.

' Original i Acta till konsistorii protokoll 1703.

' Säkerligen skri\'fel för: mast.
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Häri instämde alla consistoriales' utom Bellman och Jacob

Arrhenius, endast Reftelius med särskilt yttrande:

I anseende till BibUothecarii Embetes beskaffenheet och wärdigheet samt

den Science thet till sitt behörige nthförande fordrar, finner Jag eij annat än

Bibhothecarii Embetet angelägnare är än Räntmestarens, och den förre förden-

skuUd bör fram för denne senare niuta rang och ibland Professores, effter sin

ålder med dem i tiensten, sitt stäUe.

Prof. Bellman anförde:

I. Ceteris paribus håUer iag skiäligt, att Bibliothecarius har rang öfwer en

Qvsestor, som är illiteratus; Men såssom närvvarande Qvsestor icke allenast i

förmågo af Kongl: Constitutionerne sitter i långhg possession af rummet näst

effter Professores, utan har och merite för långlig och berömlig tienst wid Aca-

demien, tycker iag wara något swårt att der ifrån depossidera honom 2. Att

Bibliothecarius skulle ha rang med Professorerne som de äro gamble i tiensten,

kan iag icke bij falla för de åtskiUige skiähl, som förre gången, då om samma
ährende blef proponerat, hades ther emot: 1° det wore ju billigt, att någon

skillnad giörs emeUan dem, som Senatus Acad^ består utaf, och andra, som

icke äro Consistoriales; 2° Så skulle derigenom hädan effter Bibliothecarius

i Stockholm, som jemwäl ingen annan Charactere hade der jemte, få tillfälle

att disputera Professorerne rangen; och 32 Som det är en stor åthskiUnad emel-

lan en Professors arbete och beswär, så wähl för sine trägne Embetes Sysslor

som för Consistorii skuld, och Bibhothecarii möda, sedan Bibliotheqvet en gång

är bracht i ordning, hälst här wid Acad5, der han har Vice Bibliothecarius och

Amanuensis under sigh; Så tycker iag icke wara obilligt, att och så någon åth-

skiUnad woro i rangen.

Prof. Arrhenius avgav sitt votum sålunda:

Jag kan ey falla på de tanckar, att gå ifrån det förslagh, som sidst här öfwer

fattades, Nembl" att skulle Bibliothecarien och Räntmästi niuta lijka rang med
hwar annan effter hwars och ens ålder i tiensten sampt begge gå näst effter Pro-

fessores, emedan 1° de, som äro extra Consist'", skulle på annor händelse få

hjka rang med dem, som äro Consistoriales; 2° Kongl. Constitutionerne på 3

' C.\ROLUs LuNDius, som anmälde förhinder att närvara i konsistorium den

15 april, insände då skriftligt yttrande: »Med Hr Bibliothecarien Benzelio S}'nes mig
ingen swårhet, emedan Kongl. M'I Stat, som \Vi nyligen fått, utwisar Kongl. M"!

willia. Äro och andra omständigheter wid Bibliothequet än form warit. Personen

der til med berömlig lärdom och qvaliteter, länge och med stor nytto peregrineradt,

giordt berömligit proof sedan han hemkommit, förutom myckit annat som honom
härutinnan kan betiäna. Beder förthenskull, at denna min mening kunde til Pro-

tocoll föras, där såsom effter hl Höggrefl. Exci ordres skal om hans rang, som
säges, delibererasi).
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ställen förmå, att en illiterat Räntmästare bör niuta rang immediaté näst efter

Professores; 3° Ingen bättre wet, hwad Räntmästare tiensten tillhörer, än Jag,

som den förestått/

Konsistoriets svar till kanslern den 14 maj 1703 relaterar

huvudsakligen de från båda sidor anförda motiveringarna: »en

och annor» har röstat i här ovan sist angivna riktning på de rela-

terade skälen, »men största delen av konsistorium fallit på den

meningen, att bibliotekarien med dem, som hädanefter bliva

professorer, kunde njuta sin rang efter åldern med dem i tjänsten,

emedan 1° ». . . ; och hemställer slutligen frågan till kanslerns

hög\dsa godtfinnande. — Konsistoriet intog således nu en helt

annan och välvilligare hållning i förhållande till den unge bib-

liotekarien än vid sammanträdet den 8 oktober 1702. Och detta

får säkerligen, såsom Annerstedt framhållit, sin förklaring dels

däri, att man snart fann, vilken såväl för universitetet i det hela

som för biblioteket värdefull vinning man gjort genom den i

förstone ovälkomna utnämningen, och dels i hänsynen till faderns

ställning som prokansler, sedan den första häpenheten vid över-

raskningen lagt sig; vad man kunde läsa mellan raderna i kanslerns

brev har för\dsso icke heller saknat sin betydelse. Att den unge

Benzelius redan då var bekant för lärdom, framgår av C. Lundii

ovan (s. 387, not i) anförda yttrande till protokollet.'^

Konungens resolution, som följde den 27 juni från Thorn och

upplästes i konsistorium den 15 augusti, tilldelade bibliotekarien

rang med professorerna efter ålder i tjänsten:

Carl med Gudz nåde . . .

Wår ynnest och nådige benägenheet med Gudh Allzmäcktig Troo-Tienare

Rector och samtal. Professores. Wij hafwe utaf Wårt Rådh och Stats Secre-

teren Gref Carl Piper förnummet, hurusom hoos Eder något twifwelsmåhl skall

' Bellmans åberopande av de skäl, som anfördes »förra gången, då om samma
ärende blev proponerat», och Arrhenii av »det förslag, som sist häröver fattades»,

måste syfta på konsistorii sammanträde den 8 okt. 1702, eftersom därefter pro-

tokollen intet förmäla om någon diskussion i frågan förr än nu den 6 maj 1703.

Anmärkningsvärdt är likväl, att Arrhenii uppgift om det, som »sist» beslöts, icke

överensstämmer med beslutet den 8 okt. 1702 (se ovan sid. 379). Antagligen

syftar Arrhenius på något under diskussionen framkastat yrkande.
* Om Benzelii studier och lärda förbindelser under den utländska resan 1697

—

1700 se Forssells anförda arbete, s. 25 ff.
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wara upkommet, hvvilken dera, anten Academie Bibliothecarien eller Rente-

mestaren, för den andra bör hafwa rang och företräde; Och hafwe Wij, sedan

Wij låtet oss berätta samt i öfwerwägande taget de skiäl, som för den ena och

andra parten bhfwa andragne, i nåder för godt funnet öfwer samma ährende

således at stadga och förordna. Nembl. såsom till en Bibliothecarii behörige

och fullkomblige beställning ey mindre lärdom och wetenskap erfordras än

till en Profession; dessutom af de äldre och bästförtiente Professorer mehrendels

altijd warit Bibliothecarii; kommandes dertill också detta, att den, som en gång

till den beställningen antages, må af Ujka heder med Professorerne fatta lust

att längre därwid förblifwa, med större sorgfälligheet wärket hantera och förskaffa

sig en grundelig erfahrenheet uti detta widlöfftige Studio, at han behörigt må
kunna Ungdomen gå till hända och gifwa anledning till att lära kiänna och åth-

skillia allahanda slags böcker, som hålles ey för den minsta dehl af erudition och

lärdom; Alt derföre finna Wij skiäligt, at Bibliothecarien med dem, som här-

effter blifwa Professorer, niuter rang och ställe effter åldren i tiänsten; Men

Räntmästaren, effter wanligheten, föllier näst effter Professores i PhUosophien.

Och hafwen J fördenskull Eder nu och i tillkommande tijder dereffter hörsam-

ligen att rätta. Wij befalle Eder för det öfrige Gud AUzmäcktig Nådel. Lägret

wid Thorn d. 27 lunij 1703.

CAROLUS.

C. Piper.

Till Consist: .Academ: i Upsala ang^ rangen emellan Bibliothecarien och Rent-

mästaren.'

Ehuru sålunda den kungl. resolutionen i likhet med förslagen

förläna bibliotekarien rang efter tjänsteålder bland professorerna,

utan att någon viss fakultet angives, är dock tydligt, att därmed

avsågs den filosofiska fakultetens professorer, såsom ock den

plats, han sedermera intog i konsistoriet, utvisar. Emellertid

har likväl, såsom Annerstedt (2: i, s. 415) påvisar, Benzelius icke

strax kommit i åtnjutande av full hkställighet, eftersom konsisto-

riet först den g december 1708 och på hans hemställan besluter,

att han skulle kallas till sammanträdena, då frågor rörande bib-

lioteket skulle förekomma, under det att han dittills endast fått

insända memorial, och han först fr. o. m. den 15 november 1712

förekommer i konsistorieprotokollen bland dem, som däri upp-

' Orig. i konsistoriets arkiv bland konungabreven.
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räknas såsom närvarande, men därefter på den honom tillkom-

mande platsen bland dessa.

^

Vid Lunds universitet togs frågan om bibliotekariens rang

upp redan i6g8, då dettas kansler i ett memorial till K. Maj:t

angående biblioteket hemställt bl. a., att bibliotekarien därstädes,

»så här efter som för detta har varit brukligt», måtte benådas

med karaktär och heder av e. o. professor; i resolution den 17

juni 1698 tillägger K. Maj:t honom denna karaktär samt »heder

och rang med de andra professorerna efter vanligheten».^ Genom
senare kungl. resolutioner den 17 augusti 1736 och den 14 ok-

tober 1740 fastställdes, likaledes på hemställan av kanslern, att

bibliotekarien i Lund skulle åtnjuta rang »alldeles på lika sätt

som vid akademien i Uppsala sker».

Rangordningen av 1714, som var den sista allmänna, som

utfärdats, upphävdes, såväl som alla andra förordningar om
rang, enligt ständernas beslut 1766 (utom vad beträffar »etiketten

vid det kungl. hovet»), men trädde åter i kraft genom 1772 års

revolution och har varit gällande till dess i våra dagar den

officiella rangen ånyo upphävts.

' Varken bibliotekarien såsom sådan eller räntmästaren hade enligt konsti-

tutionerna säte och stämma i det större konsistoriet (räntmästaren i det mindre

vid ekonomiska mål), men den i räntmästarens ed honom ålagda tysthetsplikten,

ifall han vore tillstädes, förutsätter, att han kunde vara närvarande, särskilt

naturligtvis vid behandlingen av ekonomiska ärenden.
^ Härmed torde åsyftas, att i Uppsala bibliotekarierna sedan länge tillika

varit professorer. Av de tre dittillsvarande bibliotekarierna i Lund hade endast

en samtidigt varit professor. Däremot hade två av dem, vilka då ej voro ord. pro-

fessorer, bhvit e. o. professorer, fastän icke i samband med bibliotekarieutnäm-

ningen.
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Under de tjugo år, som förflöto närmast före Erik Ben-
zelius d. y:s utnämning till bibliotekarie för Uppsala uni-

versitets bibliotek den 30 augusti 1702, innehades bibliote-

karievärdigheten av icke mindre än fem olika professorer. Dessa

täta ombyten av chefer, vilka utom denna tjänst även skulle

uppehålla sina professurer, hade naturligtvis icke haft någon

god inverkan på skötseln av biblioteket. BenzeUus, som nu
sattes i spetsen för detsamma, kunde — i motsats till sina före-

gångare — helt ägna sig åt sin institution. Redan detta var

ju en stor vinst för biblioteket, och då därtill kom, att han var

en ung, kraftig och intelligent man med grundliga och vidsträckta

kunskaper, fin bildning och estetisk uppfattning, så inses lätt,

att ett bättre val av bibliotekarie näppeligen kunnat göras.

Det förvirringens och osäkerhetens tillstånd, som beträffande

universitetsbiblioteket rått under sista delen av 1600-talet, upp-

hörde också, då Erik Benzelius blev dess styresman.'

Det är alldeles ej min mening att här skildra vad allt han
uträttat under de 21 år han innehade detta sitt viktiga ämbete,

utan blott att omnämna en detalj därav, som dock vittnar om
hans fina smak och den noggranna omsorg han ägnade de bok-

samlingar, han satts att vårda och förkovra. De s. k. Uppsala-

banden äro icke blott välkända för utan även beundrade av var

^ Annerstedt, c, XJpsala universitetsbiblioteks historia intill år iyo2, Sthm
1894 (K. Vitt., hist. o. ant. akademiens handl., N. F. 12: 2); Forssell, H., Erik Ben-
zelius den yngre, Sthm 1883; C.^rlander, C. M., Svenska bibliotek och ex-libris, 2:a

uppl.. I, s. 182 ff.
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och en, som njutit den oskattbara förmånen att personligen ha fått

studera Uppsala universitetsbiblioteks rika skatter eller som blott

sysslat med svensk bokbinderihistoria. Dessa bokband utmärka sig

för ett gott och solitt arbete, vare sig de äro utförda i kalvskinn

eller pergament. Båda pärmarna prydas av den kända, utmärkt

smakfulla stämpeln med ett spegelmonogram omgivet av lager-

kvistar och ett band med en grekisk inskription. Det är Erik

Benzelius, vi ha att tacka för denna vackra bokprj-dnad. Om
han själv gjort ritningen till densamma, vet man ej med säkerhet,

men torde det dock vara ganska sannolikt.' Däremot är det känt,

vem som utfört själva mässingsstamparna, nämhgen rådmannen

och bokbindaren i Uppsala Johan Sivertz d. ä. Detta

framgår nämligen av en inlaga av Erik Benzelius till Större

akademiska konsistoriet, odaterad men behandlad av konsistoriet

den 6 oktober 1722.- Häri föreslås att de av Sivertz gjorda

stamparna skulle inköpas från hans sterbhus för att sedan lättare

och med större ekonomisk vinst kunna användas av den för till-

fället bäste och billigaste bokbindaren. Detta Benzelius' förslag

gillade konsistoriet, och mässingsstamparna inköptes, vilket också

bekräftas genom en kvitterad räkning å desamma, undertecknad

av rådman Sivertz' son Johan Sivertz d. y.'' Att seder-

' Annerstedt, a. a., s. 72.

^ »För 11 el 12 åhr sedan lät sahl. Rådman Sivertz utskära i meszing 4 st. h'^

stemplar, at tryckia utan på banden af de böcker som inbundes hoos honom för

Bibliotheca publica, nu tilbiuder hans sterbhus them till kiöpz för 48 d. k™'. Frågas

altså tienstel. om icke Ven: Consist: skulle behaga, att the till Bibliothecet inlöstes

på det man intet må wara förbunden, att altjd låta binda hoos den som sama stemp-

lar inlöser, el hwar gång dyrt leija dem utan hafwa frihet at binda låta ther man får

bästa kiöpet och arbete.» (Upps. univ:s arkiv. Konsistoriets Acta, 1722, s. 845

ff. Ett »Hörsampt Memorial» af Er. Benzelius, odat. men »Insin. i Consist. Maj. d.

6 Octob. 1722»).

Större akad. konsist. protokoll 1722 d. 6 okt.:

[§] IV. Uplästes Hr Bibhothecarius Memorial . . .

2:0 För II eller 12 år sedan . . . der man får bästa köpet och arbete.

Res. Detta biföll Consistorium.
' Uppsala universitetsbiblioteks arkiv E 5, s. 257:

»Effter v. Consist. slut af d. [datum ej utsatt] kiöpt af salig Rådman Sivertz

enckja 4 Stycken meszingzstemplar, på hwilcka är vtskurit Bibliothecets namn
med zirater, at brukas \vid Böckernas inbindning, och therföre betalt 48.-

Äfwan Stående Summa af 48 dr. K™' äro till mig betalte som här med qvitteras

Johan Sivertz.»
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mera flera olika bokbindare använt dem, synes av bibliotekets rä-

kenskaper för följande år. Närmast efter Sivertz hava Michael
Flinckau och Georg Michel Hundertmarck betjänat 'sig

av dem.

I ovan nämnda inlaga av Benzelius samt i konsistoriets be-

slut av oktober 1722 står, att dessa stämplar förfärdigats »för

II eller 12 åhr sedan». Det skulle således ha varit år 17 11 eller

1710. Genomgår man bokbindarräkningarna under Benzelius'

tid från 1703 och framåt samt granskar de i dessa uppräknade

böckernas band, finner man att första gången samtliga å en

räkning upptagna bokband försetts med stämpel på pärmarna

var den 26 oktober 1710.' Mässingsstamparna äro således med
säkerhet utförda år 1710. Denna räkning är även imdertecknad

av Johan Sivertz. Emellertid förekommer egendomligt nog

pärmstämpeln på några band, som förfärdigats under åren

1703, 1704 och 1705. Förmodligen har i alla dessa fall stäm-

peln påsatts senare. I ett fall har jag kunnat konstatera, att

så är förhållandet, nämligen rörande bandet å H. J. Speners

arbete Theologische Bedenken, T. 4, \dlket utfördes 1703 men fick

stämpeln påsatt först 1713.

De noggrant förda bokbindarräkningarna angiva ofta, vilken

sorts band som i varje fall utförts. Det är huvudsakligen tre

olika slag som kommit till användning, nämligen franskt band,

pergamentband och hornband. Med den sistnämnda termen avses

band av synnerligen vackert, blankt och vitt pergament på
rätt tjocka, ytterst hårda och fasta papp-pärmar. Dessa horn-

band äro dessutom nästan alltid försedda med blindpressade

linjer. För det som utfördes i guldpressning användes ofta i

räkenskaperna uttrycket »tittul och stock», någon gång »titulerande

å ryggen vti rödt fält med förgylde Bokstäfver och förgyld

zirat på sidorne» (E 3, s. 317).

Under gott och väl ett hundra år voro sedan dessa stämplar

i bruk. I början av 1800-talet synes man dock småningom upp-

höra med deras användande. Så t. ex. äro de sju första banden

av Meusels Schriftsteller-Lexicon bundna i hela skinnband med

' Upps. univ.-bibl:s arkiv, E 3, s. 289, 291.
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stämpel, men den åttonde volymen, tryckt 1808, i halvfranskt

band utan densamma. Ännu något längre fortsatte man att

påtrycka stämpeln å en annan serie: AUgemeine Literatur-Zeitung

eller t. o. m. första bandet för år 1811, men från och med 1811:2

äro banden enklare och stämpeln saknas. Man har således ge-

nomgående använt stämplarna endast på hela skinnband och

pergamentband och icke anbringat dem på med papper över-

dragna pärmar. Detta sistnämnda förfaringssätt har ju dock

understundom praktiserats såväl tidigare som senare, under

1600-talet t. ex. av Fiirstenhäuser, på 1700-talet av L. Klinckow-

ström och på 1800-talet av C. A. Ossbahr.

Vidare torde böra påpekas, att dessa stämplar som regel

alltid äro i guldpressning. Jag känner blott ett enda fall, då

blindpressning förekommer, nämligen å bandet till Jacobus

Usserus, Annales veteris et novi testamenti, Genua 1722. Det

är en mäktig foliant, vars band består av vitt, matt pergament

med rika blindpressningar. Boken förvärvades av universi-

tetsbiblioteket år 1733 enligt anteckning å titelbladet. När

bandet utfördes, har jag dock ej kunnat finna av räkenskaperna.

Enligt de ovan citerade urkunderna tillverkades mässings-

stampar i fyra olika storlekar till Uppsala-stämpeln. Carlande r,

som efter vad jag tror på ort och ställe studerat detta pärmex-

libris, känner i alla fall endast tre storlekar' men angiver icke

mått för någon av dem. Emellertid gjordes ju fyra stampar, och

dessutom finnas ytterligare två stämplar, till vilka jag strax åter-

kommer. De fyra ursprungliga hava följande storlekar. Den
minsta, avsedd för oktaver och än mindre format, är 28 mm. hög

och 30 mm. bred, den därnäst för kvartvolymer är 60x65 mm.
och folio-stämpeln 75x84 mm. Den fjärde och största, för

imperialfolio, är icke mindre än 93x104 mm., en i sanning impo-

nerande storlek (se avbildningen!). De övriga två, som jag nyss

omnämnde, äro något större än den minsta av de fyra ursprung-

liga, nämligen 33x36 och 37x41 mm. Av allt att döma torde

dessa två ha tillverkats senare än de andra, ty jag har icke

' Carlander, a. a., i, s. 184.
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funnit dem på andra band än sådana, som omsluta böcker tryckta

under senare hälften av 1700-talet och början av 1800-talet.

Samtliga dessa stämplar bestå av ett utmärkt vackert s.' k.

spegelmonogram, bildat av bokstäverna B och U, vilket natur-

ligtvis betyder Bibliotheca Upsaliensis. Att ur detta monogram
även kan utläsas ett E och B (Erik Benzelius) har redan Anner-

stedt påpekat/ Monogrammet omgives av två korslagda lager-

kvistar, kraftigt och smakfullt tecknade, och upptill avslutas det

hela av ett band med inskriften lATPEION WYXHC.^ De fyra

ursprungliga stämplarna hava kraftiga och bredbladiga, synner-

ligen dekorativa, stiliserade lagerkvistar. På de två yngre och

speciellt på den större av dessa äro kvistarna spensligare och

flera småblad tydligt utförda. Den mindre uppträder dessutom

ibland med ett särdeles dåligt tryck. Den gör intryck av att vara

synnerligen sliten, och det använda guldet har vid pressningen

kvarstannat nära nog lika mycket över hela stämpelj^tan.

Sedan Benzelius' pärmstämplar upphörde att användas, har

Uppsala universitetsbibliotek icke haft något exlibris. Andra

sätt att utmärka böcker såsom dess egendom hava dock natur-

ligtvis funnits. Så användes en tid en cirkelrund sigill-liknande

svartstämpel i två storlekar. I dess mitt synes en krönt vase

och däromkring inskriptionen biblioth. acad. ups. Härmed
gjordes avtryck å böckernas titelblad. Som exempel på sådana

avtryck kan nämnas Obr. 53: 484 för den större och Obr. 49: 473

och ett stort antal laghandskrifter för den mindre. Synnerligen

mycket torde dessa stämplar dock ej hava varit i bruk.

Under slutet av 1800- och början av 1900-talet användes

tyvärr stora, avlånga, klumpiga och fula stämplar med biblio-

tekets namn, vilka nu med sin smaklösa anilinfärg misspryda

otaliga volymer i Uppsala universitetsbibliotek. Först på senare

tider hava dessa övergivits och i deras ställe anskaffats vackra

' Annerstedt, a. a., s. 72.

' Om denna från den grekiske historieskrivaren Diodorus Siculus hämtade

inskription — snarast liktydig med »själens hälso-anstalt» — samt dess och liknande

uttrycks användning inom bok- och biblioteksväsendet se A. Nelson i hans

översättning av Richard de Bury's Philobiblon (Sthm 1921), s. 138.
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runda stämplar i olika storlekar, utförda efter ritningar av riks-

heraldikern. De bära i mitten en dekorativ vase omgiven av tre

kronor, och runt kanten löper inskriften bibl • reg UNiv •

UPSAL- Samtidigt, det var år igii, gjordes även en liten smakfull

stämpel, med samma vase och tre kronor, men utan omskrift,

vilken i guld intryckes på ryggen å bibliotekets bundna böcker.

Sedan rätt lång tid tillbaka ha vidare de små gula signeringslap-

par av olika storlek, vilka inklistras på frampärmens insida, för-

setts med bibliotekets namn och kunna därför möjligen även

förtjäna nämnas bland dess bokägaremärken. För omkring tio

år sedan vidtogs den förändringen, att den gula färgen endast

användes för utländska avdelningens bokbestånd, då däremot

den svenska avdelningens böcker förses med orangefärgade lappar.

För det i läsesalen uppställda handbiblioteket användas liknande

lappar av röd färg.

Något eget inre exlibris i egentlig mening har biblioteket

således aldrig ägt. Däremot finnes — utom en mängd äldre

och yngre enskildas — ett flertal så kallade donationsexlibris.

Dessa hava blivit förfärdigade för och insatta i till universitets-

biblioteket skänkta boksamlingar för att hugfästa minnet av

donatorerna och deras välvilja mot institutionen. Carlander'

uppräknar icke mindre än elfva stycken utförda till minne av

D. Melanderhjelm, C. A. Rosenadier, J. H. Schröder

(2 olika), C. H. Bergstrand, J. Thorsander, C. Fleming,

G. L. Cederhjelm, C. G. von Brinckman, G. Wahlen-
berg och J. Svanberg. Att här redogöra för dessa exlibris'

utseende torde vara överflödigt, då de alla beskrivas och delvis

avbildas av Carlander. Sedermera ha ytterligare några djdika

tillkommit, av \dlka ett par här må omnämnas, nämligen de som

utförts till erinran av Sundbornsprosten, kyrkoherde C. F. Pet-

tersson samt friherre Carl de Geer till Leufsta. Det förra är

tecknat av Carl Larsson och återger i träsnitt de karaktäristiska

dragen av kyrkoherde Pettersson samt bär inskriften: prosten

I SUNDBORN CARL FREDRIK PETTERSSON * 183O f I912. BIBL.

UPSAL. Det senare framställer De Geerska vapnet med om-

' A. a.. I, s. 184—186.
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skriften: tillhör baron carl de geer af leufsta boksam-

ling. * UPSALA universitets BIBLIOTEK * I915.

Intet offentligt bibliotek i Sverige har någonsin haft, äger ej

heller nu och kommer nog aldrig att få ett bokägaremärke av

sådan skönhet och smakfullhet, för att icke säga monumentali-

tet, som det av Erik Benzelius för Uppsala universitetsbibliotek

år 1710 anskaffade. Under de nära 100 år, som biblioteket nämnda
år existerat, hade det ej haft något vare sig inre eller yttre

exlibris. I jämnt ett hundra år blevo så de Benzeliska pärm-

stämplarna använda och hava därmed i hög grad ökat de skön-

hetsvärden, som rymmas inom Carolina Redivivas murar. Efter

ytterligare ett århundrade och något mer har det förunnats mig

att skriva några rader om desamma. Den som i någon mån
trängt in i Uppsala universitetsbiblioteks oerhört växlande och

innehållsrika samlingar och fattats av kärlek till där befintliga

tusentals tysta vänner torde förstå, att dessa rader nedskrivits

under de varmaste tacksamhetskänslor mot den ärevördiga och

minnesrika institution, som jag en gång haft äran att tillhöra.
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NÅGRA ORD OM VON DÖBELNSKA SLÄKTARKIVET

Ai> ERNST JON DÖBELN

Bland Uppsala universitetsbiblioteks handskriftsförvärv under

de senare åren befinner sig även en större samling handlingar

och brev, som förut tillhört den von Döbelnska släkten och

tidigare förvarats på denna släkts stamgods Björkholm i Halland.

Egendomen Björkholm, belägen i Veddige socken ej långt från

Varberg, inköptes år 1718 av medicine professorn i Lund Johan
Jakob von Döbeln, som gjorde godset med underliggande 33

mantal jämte ett i staden Wismar nedsatt kapital, det s. k.

Cothmanska legatet, till fideikommiss för sin ätt. Född i Ro-

stock år 1674 såsom son av professorn därstädes Johan Jakob
Döbelius, kom den unge Döbelius år 1696 till Sverige, där han

för sina förtjänster på olika läkareposter adlades år 1717 och

blev stamfader för den von Döbelnska ätten i Sverige. Professor

von Döbeln avled år 1743 och efterträddes i sin egenskap av fidei-

kommissarie till Björkholm av sina descendenter i rätt nedsti-

gande led, nämligen kanslirådet Johan Jakob von Döbeln,

f. 169g, -j- 1764, hovjunkaren Johan Wilhelm von Döbeln,

f. 1748, t 1816, samt häradshövdingen Johan Jakob von
Döbeln, f. 1780, \ 1852. Efter den sistnämndes död uppstodo

tvistigheter angående fideikommissrätten, vilka efter långvariga

rättegångsförhandlingar slutade därmed, att fideikommisset år

1860 upphäv^des. Den siste fideikommissarien jägmiästaren Jo-

han Jakob Casimir von Döbeln innehade därefter egen-

domen på arrende till sin död år 1900, då Björkholm genom



BJÖRKHOLMS-SAMLINGEN 399

försäljning upphörde att tillhöra ätten. Under den långa tid

av bortåt 200 år, som godset sålunda gått i arv från far till son,

samlades därstädes ett rikhaltigt bibliotek samt ett ganska om-

fattande släktarkiv och andra handlingar, vilket allt nu skingra-

des åt olika håll. Biblioteket, som »var särskilt rikt på äldre

tidningar, men även innehöll en mängd värdefulla arbeten i

olika ämnen>>', försåldes år 1908 till Göteborgs stadsbibliotek,

under det att handskrifterna synas hava blivit bortglömda och

lämnade åt sitt öde. Efter ett personligt besök på Björkholm

hösten 1910, då jag påträffade manuskripten i oordnade högar

på vinden, satte jag mig emellertid i förbindelse med jägmästaren

von Döbelns änka, fru Olivia von Döbeln, född Holmertz,

och erhöll beredvilligt hennes m.edgivande, att papperen såsom

gåva finge överlämnas till Uppsala universitetsbibliotek för

att där undersökas, om de tilläventyrs kunde innehålla något

av värde, och i så fall införlivas med detta biblioteks samlingar.

Ehuru granskningen och ordnandet av denna samling, som till

största delen förskriver sig från 1700-talet och är ganska om-

fattande (den upptager omkring 4 meters hyllängd), av skilda

anledningar ännu ej hunnit fullständigt slutföras, kan dock åt-

minstone en summarisk översikt över det viktigaste av dess

innehåll här lämnas.

Att släkten von Döbelns egna papper utgöra en betydande

del av samlingen ligger i sakens natur. Från den svenske stam-

fadern med. prof. J. J. von Döbeln härröra sålunda såväl

vetenskapliga skrifter som ämbetshandlingar och dokument

av mera personlig art. De vetenskapliga papperen utgöras för-

nämligast av en serie medicinska tal, hållna vid akademiska hög-

tidligheter och andra tillfällen, så t. ex. hans tal vid sin egen

professorsinstallation den 25 sept. 1710 'De asitia laborante pu-

ella', vidare 'De principiis artis medicae', oration vid inbjudan

till rektorsombyte den 26 jan. 1730; 'De combinanda praxi

medica et chirurgica', tal vid Peter Fj eliströms promotion till

• Se: L. Wählin, Göteborgs stadsbibliotek iSgo—JgiS- Minnesskrift (Gbg 1915).

s. 47. Om en äldre handskriven katalog, förefintlig i här behandlade samling, jfr

nedan.
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med. doktor den 24 maj 1735; 'De apparatu anatomico tam ve-

teribus et recentioribus communi, quam stricte peculiari ac nova',

oration vid invigningen av Amphiteatrum anatomicum i Lund

den 25 maj 1736; 'De officio medici', tal vid med. adj. Nils Ret-

zius' promotion till med. doktor den 18 mars 1738. Av icke aka-

demiska tal märkes ett 'De laudibus justitiae', som hölls i Lands-

krona den 20 dec. 1712, samt ett tal om gyttjebad, 'de luti enco-

mio', på vilket man finner författarens anteckning, att det med
mycken möda (»multo labore») utarbetats i Landskrona, men
sedan aldrig blivit hållet.

En fascikel med titeln 'Correspondence med Reg. Societate

literaria et Scientiarum', nämligen i L^ppsala, innehåller original-

koncepten till sex små meddelanden av naturhistoriskt och arkeo-

logiskt innehåll, som \on Döbeln insände under åren 1733—38,

men som aldrig synas hava blivit tryckta i Societetens publika-

tioner.' Utom en ämbetsskrivelse till generalguvernören över

Skåne Carl Gustaf Skytte från det fruktansvärda peståret 1710

kan förtjäna nämnas en av professor von Döbeln år 1730 utförd

översättning av den steierm.arckiske kyrkoherden P. Rebhuns

bok 'Hus-Fred, det är kort föreställning utur den h. skrift, för

hwad skiäl och orsaker skull christelige eckta personer skola

bewekas att stifta, främja och vedmachthålla fred och enhet

uti deras ecktenskap och hushåldning'. Von Döbeln utgår

emellertid, såsom han i företalet meddelar, ej från originalet,

utan från en av Rassmus Hansson Reravius verkställd dansk

översättning, tryckt i Köpenhamn år 1575.

Bland de biografiska dokumenten märkas kallelsebrev till

ledamotskap i K. Vetenskapssocieteten i Uppsala år 1733 och

i den berömda Academia Imperialis Leopoldino-Carolina na-

turae curiosorum, i vilken von Döbeln tog säte under namnet

Demarchus. Detta senare kallelsebrev är daterat Erfurt den

6 juni 1736. Vidare förefinnas några dispositioner från åren

1724 och 1735 av von Döbeln och hans maka till tryggande av

deras barns ekonomiska framtid samt en del handlingar i en

' Av de faktiskt insända originalen finnas några bevarade i den i Uppsala uni-

versitetsbibliotek befintliga Ihreska handskriftssamlingen.
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skuldfordringsprocess mellan von Döbeln och fältmarskalken

Magnus Stenbocks sterbhus, innehållande bl. a. en böneskrift

av Stenbocks efterlevande maka Eva Magdalena Oxenstierna

dat. Wapnö den 8 febr. 1720, uppsatt emedan »commissarien

Huswedell åhr 1713 min sahl: herres ... i Hamburg stående

medel tillgripit».

Från sonen, kanslirådet J. J. von Döbeln, härrör en egen-

händig 'lefwernesbeskrifning författad år 1760', en bunt excerpter

ur bibeln, ur andaktsböcker såsom J. M. Fants postilla, kyrko-

rättsliga avhandlingar av Strykius och Bodinus m. m., vidare

en samling allehanda dokumenter och protokoll kallad 'Samling

angde ProtocoU-Secreterare-Embetet', några fullmakter och di-

verse räkenskaper samt en 'Pro Memoria ang^e framl. Commen-
deurens Christen Gatenhielms lönings-liquidation'. Denne hade

att fordra för »tienst wid Ammiralitetet och Escadren i Giöthe-

borg» under åren 171 1—1715 en summa av 536 daler silvermynt,

vilken summa utbetalades till hans änka först den 6 dec. 1733.

Medicine prof. Johan Wilhelm von Döbeln (f 1846)

är i samlingen huvudsakligen representerad av en 'Journal vid

Arméens Felt-sjukhus', förd under tiden april—sept. 1806 under

pommerska fälttåget, vari von Döbeln deltog såsom läkare.

Från samma fälttåg härrör även ett antal brev hem till fadern,

hovjunkaren J. W. von Döbeln, varjämte även svågern, ma-

joren Lars Graf, i åtskilliga brev till sin svärfader skildrar

sina upplevelser från detta krig liksom även från krigshändelserna

i Tyskland 1813 och Norge 1814.

Från ättens mest fräjdade medlem, general Georg Carl von
Döbeln, finnes icke så synnerligen mycket bevarat. Av hans

papper överlämnades huvudparten till Krigsarkivet', åtskilligt

har hamnat i Kungl. Biblioteket, och även Uppsala universi-

tetsbibliotek har kommit i besittning av ett och annat, såsom

av von Döbelns anteckningar från indiska fälttåget 1783.^ Vad
som återstår i Björkholmssamlingen är några privatekonomiska

handlingar, en fransk skrivbok med översättningar från de

' Se: Historisk tidskr., Arg. 2 (1882), s. 69.

' Sign. X 350, skänkta 1910 av fabrikör A. Wallberg å Slottsmöllan.

26 2IJ4I.
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teoretiska föreläsningarna \\d militärskolan i Karlskrona hösten

1774 samt ett brev av den 20 jan. 1791 till okänd adressat. Detta

brevs avslutning är av följande lydelse: »Jag står på förslag til

majors indelning wid Savolax Reg"", men jag önskar K: M:

wille i nåder gå mig förbi, jag väntar häldre i å 2 år för att få

en sådan wid ett Svenskt Regtf', men jag är berättigad som den

äldsta til förslaget och kan ej utan att stöta vederbörande av-

säga mig det».

Bland de papper, som mer eller mindre gälla släkten i dess

helhet, märkes en genealogisk tabell i utdrag ur stamtavlorna på

Riddarhuset, dat. den 23 nov. 18-57 och även innehållande genea-

logiska längder över de befryndade släkterna Björnberg, Heder-

stjerna, Liljenstolpe, Hummelhielm och Ribbing m. fl., vidare

en brevsamling på omkr. 2,500 brev, hu\'udsakligen familje-

korrespondens, samt ett antal bouppteckningsdokument och

arvskifteshandlingar. Hit kan även räknas den stora mängden

papper rörande Björkholm, såsom 'Björkholmska fideikommiss-

saken', 'Wissmarska Acten', innehållande bl. a. det Cothmanska

legatet av år 1662 i avskrift, vidare ett digert band 'Act ang''''

hemmansbyte', handlingar i ägotvister med grannarna samt

slutligen även en katalog över Björkholms bibliotek, upptagande

tillsammans 786 volymer fördelade på avdelningarna 'Juridique;

Theologie; Historien; Geographie; Resebeskrifningar; Oeconomie;

Naturalhistorien, Medicin och Veterinairen; Belles Lettres, Ro-

maner, Comoedier; Politik och Periodiska Skrifter; Miscellanea'.

I detta sammanhang kan nämnas, att samhngen även är

ganska rik på topografiska handlingar av andra slag, speciellt

Hallandica, så t. ex. jordeböcker och rusttjänstländger för åt-

skilliga gods i Halland från början av 1700-talet, köpebrev och

andra handlingar rörande ett flertal hemman tillika med proto-

koll ö\er lantmäteri- och skiftesförrättningar, handlingar rörande

de urgamla råmärkena mellan Västergötland och Halland, några

handlingar rörande det Alströmerska godset Uddaveka, diverse

ämbetsmemorial av Göteborgs stifts konsistorium m. m.

Även åtskilliga handlingar av liknande art förefinnas rörande

Västergötland, Skåne och Södermanland. Jag nämner bland
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dessa t. ex. K. M:s resolution på en ansökan av handelsmannen

Petter Ekman att vid Lilla Edet få anlägga ett sågverk 1741;

utdrag av jordeböcker för vissa delar av Skåne; 'extract öfwer

Ridderskapet och Adelens Sätesgårdar här i Skåne'; en av J. B.

undertecknad skrivelse till Kungl. Maj: t av den i maj 17 13 med
förslag till förbättringar vid Landskrona hamn och befästningar

tilhka med yttrande av Döbelius, till vilken skrivelsen remit-

terades; några handlingar angående Andrarums alunbruk; jorde-

böcker och tiondesättning ang. Södermanland samt förteckning

på »åboer uti Klosters socken, som med sin tionde spannmåhl

äro anslagne K. Gymnasiistaten i Strengnes på löhn efter 1726

års tiondesättning>>.

I samband med Hallandica böra även nämnas åtskilliga

skrifter av överjägmästaren Magnus Henrik Brummer
(I 1790), vilka i original förefinnas i Björkholmsarkivet och som

till stor del gälla Halland. De viktigaste av dessa äro 'Anmärk-

ningar t j enande till uplysning vid författandet af Beskrifning

öfver Hallands län', 'Halländska krigsmärkvärdigheter för åhr

1788' samt 'Wälmente anmärkningar öfver lanthushållningen i

Halland, dess fel och brister'. Av Brummers hand föreligga

även åtskilliga andra originaluppsatser ej blott inom hans spe-

cialfack, såsom 'Anmärkningar t j enande till uplysning vid för-

fattandet af Svea Rikets Skogs och Jagt Historia', utan även

i historia, filosofi och religiösa spörsmål.

På biografiska dokument är samlingen ganska rik. Dels

röra dessa personer, som voro befryndade med den von Döbelnska

släkten, dels utgöras de av sådana, som av andra, oftast okända,

anledningar kommit att införlivas med Björkholmsarkivet. Av
den förra kategorien nämner jag bl. a. en ansökan av hovrätts-

rådet Lars Enerot att erhålla adlig värdighet, vilken ansökan

beviljades av Ulrika Eleonora genom sköldebrevet av den 5 nov.

1 719, däri han tillades namnet Ehrenstam; fem originalköpe-

brev av åren 1745, 1748, 1750 och 1751, varigenom »framlidne

hovrättsrådet Lars Ehrenstams barn försälja sina arfsandelar

uti Aspa och Algrena järnbruk till deras fru moder Catharina

Gripenstedt»; vidare en egenhändig levnadsbeskrivning av lag-
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mannen i Västergötland och Bohuslän Peter Holmertz (f 1863).

Av det senare slaget biographica märkas avskrifter av åtskil-

liga domkapitels utlåtande år 1737 över den först för sin strid

mot, senare för sin lutning åt dippelianismen kände mag. Jonas
Hellman', predikant vid Vällinge bruk i Södermanland, vilken

»öfvergifvit sin församling och afsagt sig prästämbetet genom

att återsända sitt prästebref till konsistoriet i Strängnäs»; 'In-

ventarium öfver brukspatronen An t hon von Boijs kvarlåten-

skap i fast och löst wijd dess dödh d. i Sept. 1710' samt 'Acta

till inventarium för afledne Brukspatronen Hr Anthon v. Boijs

sterbhuus', innehållande mycket vidlyftiga protokoll och hand-

lingar, bl. a. avskrifter av åtskilliga jordeböcker och rusttjänst-

längder över hans ägande hemman i Örebro län; utredning om
släkten Bethuns härkomst, stamtavla och vapen, underteck-

nad av generalguvernör Alexander Aressin och daterad Edin-

bourg den 25 febr. 1706; sköldebrev av den 5 sept. 1718 för stads-

majoren i Stralsund Henrich von Bahr. I detta samman-

hang kan även nämnas ett brev till hovjunkaren von Döbeln

från förutvarande svenske ministern i Konstantinopel Ignatius

Mouradgea d'Ohsson i Paris 1811 samt ett brev från Olof

Dalin, dat. Paris d. ',.; oct: 1739, till en mademoiselle Elisabet

Lundberg i Halmstad.

Utom nu nämnda kategorier av handlingar har under tider-

nas lopp en mängd handskrifter av skiftande innehåll tillförts

samlingen, dels sådana som varit av betydelse för det dagliga

livet, dels andra, avspeglande olika tidsriktningar och rörelser

inom religionen, politiken och dylikt. Till det förra mera prak-

tiska slaget kan i första hand räknas den betydande mängd av

juridiska handskrifter, som samlingen innesluter och som delvis

härrör från de juridiska studier några av släktens medlemmar
bedrivit i Uppsala och Lund. Här finnas sålunda kollegier av

Uppsalaprofessorerna J. E. Fick, 'Annotationes de fundamento

jurispr: practicae', och Daniel Solander, representerad av ett

collegium privatum »uti Missgiernings Balken» (1767) och »in

^ Jfr ang. denne K. Henning, /. C. Dippels vistelse i Sverige . . . (Ups. 1881),

s. 71 ff.; K. A. Hagström, Strengnäs stifts herdaminne, D. 3, s. 141 ff. o. s. v.
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computatione graduum», vidare ett 'CoUegium politicum' av

professor Johannes Lundersten i Lund och naturhgtvis diverse

anteckningar från hans fräjdade yngre ämbetsbroder David
Nehrman-Ehrenstråle, nämhgen 'Föreläsningar öfwer Jorda-Bal-

ken' (1741) samt inledning till 'Jnrisprudentiam Oeconomicam'

(1750) och 'Jnrisprudentiam Cameralem' (1751). Bland övriga

skrifter av detta slag kunna nämnas Johan Landbergs' 'Före-

läsningar öfwer Missgiernings Balken' (1762), 'Kort inledning

till process' (1769) efter professor L. J. Colling i Lund, varjämte

hovjunkaren von Döbeln bidragit med ett 'Compendium juris

Suecani per quaestiones' samt en avskrift av en anonym avhand-

ling i statsrätt. Andra vetenskaper än juridiken representeras

genom ett 'CoUegium de regno minerah' efter adjunkten Magnus
Bromelius samt den bekante akademistallmästaren J. L. Eklunds

'Föreläsningar om hästar'.

Slutligen återstår att anteckna en samling handlingar här-

rörande från det teoretiska intresse, som hos åtskilliga av den

von Döbelnska släktens medlemmar förefunnits för ohka gre-

nar av det mänskliga vetandet. På det teologiska området

nämner jag exempelvis teol. professorn i Åbo Anders Bergius'

'Tankar om häxeri och trålldom'; den mångsidige läkaren Magnus

Gabriel von Blocks 'Tankar om den tolerance, som åtskillige

christelige religioner böra för hwar annan inbördes hafwa'; vi-

dare 'Christeliga Lång Fredags Tankar' av kyrkoherden i Väs-

tervik Johannes Petrelius; Emanuel Swedenborgs 'Summarisk

utläggning af läran för Nya Församlingen som med det nya

Jerusalem uti Uppenbarelse Boken förstås'; en teologisk avhand-

hng utan titel och vars två delar innehålla »Om Guds varelse

och egenskaper» samt »Om det förhållande som är emellan Gud
och de skapade tingen»; slutligen en samling predikningar av

icke namngivna personer. Bland handlingar rörande undervis-

ningen märkas 'Gymnasii och Scholae Ordning' av år 1724 samt

'Tankar om uppfostrings wärcket', Upsala 1749. Universitets-

väsendet är representerat genom professor Skytteanus Johan

' Vem denne var, är ovisst; kan ej vara akademiräntmästaren i Uppsala med
detta namn, då denne avled redan 1733.
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Hermanssons 'Förslag till arbetets fördelning och lättande med
Consistorii Academici upwacktning', Lundaprofessorn Andreas

Stobaeus' 'Underrättelse om de mediers natur och beskaffenhet,

uppå hwilka Kongl. Carolinska Academien här uti Lund grundad

och funderad är, såsom ock om des dels lycka, dels wederwär-

dighet in til dessa tider', vidare ett 'Project angående Carolinske

Academiae Stipendii Medelens fördehlacktigare disposition' samt

en dossier handlingar rörande Abo akademi, innehallande bl. a.

diverse avskrifter ur akademiska konsistoriets protokoll från

mitten av 1700-talet.' Slutligen är att anteckna en stor samling

handlingar berörande svensk historia och förvaltning, vilken

dock, efter vad jag åtminstone för närvarande tror mig finna,

knappast torde kunna \'ara av någon vidare betydelse.

Ehuru sålunda den samling, av vars innehåll jag här lämnat

en kortare översikt, ingalunda är av något som helst uppseende-

väckande slag, torde den dock ej \ara alldeles betydelselös,

detta dels genom de bidrag den lämnar till vår allmänna person-

och kulturhistoria, dels och förnämligast genom den belysning

den ger av en släkt, som i skilda generationer gjort insatser på

olika områden, inom vetenskapen, på ämbetsmannabanan, inom

krigaryrket och i lanthushållningen.

* Åtskilligt härav, i varje fall Lundadokumenten, torde härröra frän prof.

Döbelius-von Döbeln, vilken ju som bekant även var Lunds universitets förste

hävdatecknare.



UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEKS
FÖRVÄRV AV LINNEANSKA ORIGL

NALMANUSKRIPT
Ar 7. J/ HULTH

Universitetsbiblioteket äger numera en visserligen icke så om-
fångsrik men dock ganska vacker samling av Linneanska

originalmanuskript och -brev. Då emellertid ej någon

sammanfattande översikt finnes publicerad över dessa handskrifter,

vilka givetvis äro att räkna till bibliotekets förnämligare dyrbar-

heter, har jag ansett det vara lämpligt att här lämna en sådan,

uppställd efter tiden för handskrifternas förvärvande.

Inledningsvis vill jag påpeka, vad som för övrigt är allmänt

bekant, att den stora massan av Linnémanuskript, som fanns

i kvarlåtenskapen vid den yngre Linnés död, av arvingarna jämte

de övriga samlingarna försåldes till England till James Edward
Smith, efter vilkens död de förvärvades av Linnean Society i

London, där de ännu finnas kvar i gott skick. Att manu-

skripten emellertid ej kommit med på köpet eller »för att fylla

tomrummet i de för rymligt tilltagna lärarna», såsom t. o. m.

nyare Linnébiografer ej lämna oemotsagt, framgår med till-

räcklig tydlighet av brevväxlingen mellan Smith och prof. J.

G. Acrel, arvingarnas ombud vid försäljningen.' Det stora

värdet av handskrifterna hade av Acrel redan från början fram-

hävts, och i sitt första brev till sin fader skriver Smith bl. a.:

»The manuscripts, letters, &c., must be invaluable». I ett brev

^ Memoir and correspondence of the late str James Edivard Smith. Ed. by lady

Smith. Vol. I— 2. London 1832.
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av den "/a 1784 omnämner Acrel liandskrifterna mera utförligt;

liksom han även påpekar arvingarnas önskningar om dem.'

Ehuru således sorgligt nog största delen av Linnémanu-

skripten kom till England, finnes dock en del kvar i Sverige.

Somliga av dem ha antagligen bortgivits av Linné själv under

hans livstid, en del har av Acrel undantagits vid försäljningen,

utan tvivel med tillstånd av arvingarna. Vad de av Linné

skrivna breven beträffar ha de i allmänhet bevarats i adressater-

nas hemland, och dessa finnas således spridda över hela världen.

Mycket har samlats till de svenska biblioteken, och Uppsala

universitetsbibliotek har särskilt under de senaste decennierna

tack vare mecenaters vähilja förvärvat mycket vackra saker.

Det första förvärvet av Linnémanuskript torde ha gjorts

X795, då änkeprofessorskan Märg. Cath. Bergman skänkte

sin avlidne mans, den berömde kemisten Torbern Bergman's,

efterlämnade böcker och handskrifter. Bland de senare var ett

brev från Linné till B. (Bibliotekets handskriftssaml. G 21. —
Tryckt i Bref och skrifvelser, Avd. I: D. 3.)

För flera värdefulla Linnémanuskript har biblioteket att tacka

den berömde läkaren arkiater Pehr von Afzelius. Redan

1801 hade han överlämnat en manuskriptdonation enligt ett

brev från honom till bibliotekarien P. F. x^urivillius (Biblrs arkiv

A 10). Men om denna donations innehåll vet man för närvarande

intet. Att den förteckning, som finnes i Bibl:s arkiv M i och som

av senare hand betecknats som sannolikt avseende P. Afzelii

donation 1801, icke kan vara av detta år framgår av flera om-

ständigheter, bl. a. den, att där upptagas handskrifter, som

stamma från 1820-talet. Donator tituleras Archiater von Afzelius.

Arkiater blev han 1812 och adlad 1815. Den omnämnda för-

^ » . . . Litterae clarorum virorum ad Linnjeos scriptse superant numerum 3000,

quae, una cum manuscriptis . . . niateriam dabunt operum posthum. Linnasoriiin

uberrimam, et a bibliopolis et typographis avide expectantur. Ea tamen est haereduni

in defunctos Linna?os pia memoria, ut manuscripta et litteras non nisi ad doctum

quendam et honestum virum venumdarentur; ne typis mandaretur quidquam, quod

publico scire non interest. Eam etiam fiduciani in te habent vir nobilissime, si

collectionem emptor fueris.»
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teckningen torde vara att hänföra till 1834, då Afzelius över-

lämnade en större donation. Härför skall redogöras längre frarn.

Alla svårigheter äro dock icke härmed undanröjda. Som första

nummer upptager förteckningen 'Carl von Linné, Egenhänd.

Lefvernesbeskrifning.' Nu är emellertid första bladet av denna

handskrift försett med följande anteckning av Afzelius: »Gifvet

til Upsala Academies Bibliothek år 1819 af P. von Afzelius».

Vi få således anse detta värdefulla manuskript vara skänkt 18ig,

och upptagandet i 1834 års förteckning måste bero på andra or-

saker. Att manuskriptet i början av 1820-talet befann sig på
universitetsbiblioteket, framgår av Adam Afzelii företal till den

tryckta upplagan av levernesbeskrivningen, som utkom 1823.

Handskriften hade omhändertagits av professor Acrel vid för-

säljningen av de Linneanska samlingarna, hade av honom ord-

nats och bundits och försetts med flera förklarande tillägg samt

med diverse illustrationer. Prof. Afzelius hade väl förvärvat

handskriften efter Acrel.

Det av Acrel skrivna titelbladet har följande lydelse:

'Carl von Linné's
|

kongl.: M'* Archiaters, Riddar: af

k: Nordstiern: Orden. | Med: o: Botan: Prof: vid kongl: Acad: i

Upsal. cet.
I

Lefverne, \ af Honom sielf
|
dels dicterat, dels i hand-

skrift författadt.'

Sign. X 274 a. FoI. (32,3 X 20 cm.) Inb.

På frampärmens insida har Acrel inklistrat Ehrensvärds porträtt av Linné;

titelbladet prydes upptill av Linnés adliga vapen; nedanför titeln har Acrel

skrivit en devis ur Tacitus samt sin egen namnteckning, varjämte Afzelii anteck-

ning där förekommer; på nästa blad har Acrel fästat avbildningar i kopparstick

av de älsta medaljerna över Linné samt nedtill Linnés egenhändiga utkast till

sitt adliga vapen; nästa blad recto ett företal av Acrel. Sedan komma 38 blad,

paginerade (av Acrel?) i—76 innehållande den egentliga texten. Sid. i, halva

45, 46—54, 64—76 äro skrivna av Linné, de övriga av Löfling efter Linnés

diktamen men försedda med anteckningar av Linné; sid. 2 och 74 oskr. Efter

texten har Acrel insatt Linné d. y:s notifikation om faderns död, så följer ett blad

på vars rectosida en okänd hand har skrivit och uppräknat 'Discipuli Linnaei

extranei', vidare 3 oskrivna blad. Sist är inhäftat ett exemplar av 'Orbis eru-

diti judicium de Caroli Linnsi scriptis'.^

^ En avskrift av denna självbiografi, gående till slutet av 1771, hade tagits av

Linnés lärjunge Ad. Murrav, och finnes nu i biblioteket (sign. X 274 d), dit den
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I bibliiitekets nianuskriptkapsel X 274 m finnes ett fragment ixv ett titel-

blad, skänkt 1892 av professor O. Hammarsten, vilket troligen hört till detta

manuskript.

Handskriften utgavs, som redan är nämnt, a\' Adam Afzelius ar 1823 i Ujjp-

sala. En tysk översättning utkom i Berlin 1826.

T den stora brevväxling, som Carl Peter Th un berg
(död 1828) efterlämnat, och som 18jj förvärvades för 100 rdr,

16 sk. banko från sterbhuset efter Thunbergs arvinge och släk-

ting, e. o. demonstratorn d:r C. P. Forsberg (död 1832), finnas

brev av Linnés hand till följande personer (sign. G 300 q):

handlanden Gabriel Forsberg i Jönköping (Thunbergs

styv- och fosterfader), 2 brev av 1772 (tr. i Bref o. skr. I: 6),

Thunberg själv, 8 st. brev (1771—74, tr. av Stoever 1792),

friherrinnan Elsa Beata Wrede af Elimä, i brev från 1768

(tr. av M. B. Swederus i Sv. trädgårdsfören:s tidskr., 1882).

Pehr von Afzelii donation av 1834 ^^^''^ omnämnts i det

föregående. I rektorsprogrammet a\' den 15 dec. 1834 omtalas

den storartade donationen, men dess innehåll angives icke. Ti-

digare har dock Sv. litteratur fören:s Tidning ("/g) en så lydande

notis om saken:

»Akademiska Bibliotheket har i dessa dagar fått emottaga af Hr Förste Archia-

tern och Commendören P. von Afzelius en samling af Manuscripter, hörande till

Sweriges och isynnerhet Upsala Universitets Medicinska Litteratur, hwaribland

egenhändiga Handskrifter af L. Roberg, C. v. Linné Fader och Son, N. Rosén

von Rosenstein, J. Sidrén m. fl. äro af särdeles interesse.»

Originalen av Roberg, Linné far och son, Rosén och Sidrén

finnas alla upptagna i den förut nämnda förteckningen i Arkiv

M I. Det torde väl ej heller lida något tvivel, att denna rör

donationen 1834. Att Linnés levernesbeskrivning här upptagits,

fastän skänkt redan 1819, kan väl bero därpå, att man ville

intaga den i samma förteckning, som innehöll så mycket annat

hörande till den svenska naturvetenskapens och medicinens

historia.

kommit genom donation av major H. Afzelius 1896. .\vskriften innehåller en av

Linné gjord släktledning, som saknas i originalet.
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De Övriga originalhandskrifterna av Linné d. ä. äro:

a/co
I

ödmjukt
|
Offer

|
då

|

den
|
HögEdle och Wälborne

Herren
|
H' Olof Rudbeck sonen

|
Doctoren och Professoren uti

Anatomien
|

och Botaniquen wid Upsala acaden:[!]
|
Magnifi-

cens p:t Pro-Rector
|
Herren till Bohlstadwik och Ryding-

|

holm
I

celebrerade sin namns-dagh uti Upsala
|
d: : 29 Jul: L731.I

frambracht
|
af des ödmiukeste tiänare

|

Carolus Linnaeus.

Sign. D 66. FoL (31,5 X 19,6 cm.) 12 opag. sidor, av \ilka titelns baksida och

de två sista sidorna äro oskrivna. Inb. i senare tid.

Utdrag (i ändrat skick) trjxkt i A. Afzelius, Egenh. anteckn. av Carl

LinncX-us om sig sjelf, Stockh. 1823, s. 138—142.

Fullst. avtr. i Th. M. Fries, Bidrag t. en lefnadsteckn. öfver Carl \on Linné,

II, (Ups. univ. årsskr., 1894, Progr. i), s. 107— iio.

[Vade mecum.]

Sign. D 803. Liten oktav (15,3X9,6 cm.). 127 blad, sålunda anordnade: först

2 blad, sedan 122 bl., paginerade 2—54, 58—174, 174 b, 176—246, mellan s.

224—226 två blad utan paginering, sist ett blad.

Handskriften är inbunden i pergamentsband med klaff på bakre samt

fickor på bägge pärmarna.

Denna bok användes väl av Linné som ett terapeutiskt vademecum under

hans Stockholmstid. Handskriften är ej utgiven.

I förteckningen upptages under Linné sonen: 'Ordines na-

turales. De 5 första bladen af Fadrens hand'. Handskriften,

som i vår katalog felaktigt gått under fadrens namn, är helt

och hållet skriven av sonen. Skulle något ha varit skrivet av den

äldre Linné, måtte det på något sätt ha kommit bort och då

troligen före inbindningen, som skedde, sedan handskriften över-

gått i bibliotekets ägo.

Konung Gustaf IILs efterlämnade papper, vilka som be-

kant av konungen testamenterades till LTppsala universitetsbib-

liotek, öppnades 1842. Bland dessa befunno sig två egenhändiga

memorial av Linné. Det ena finnes i F 429, det andra i F 466.

Är 1845 gjordes ett mycket värdefullt förvärv, varom Kon-

sistoriets protokoll för den 3 mars 1845 förmäler i § 36: »Genom

professoren Doctor And. Retzius i Stockh. har Academien

till inköp för 100 Rr Banco hembjudits det af framl. Archiater
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von Linné efterlämnade, af omkring 40 ark bestående manuscript,

af honom sjelf kalladt, Nemesis Di vina, hwilket i många år an-

setts wara förkommet. Cons. Acad. ansåg skäl wara at prof. Retzii

anbud antaga. Och skulle omförmälda summa anordnas under

titel Extra Ordinarie Expenser, samt manuskriptet emottagas af

professoren J. H. Schröder och å Academ. Bibliotheket förwa-

ras.» Prof. Retzius var ombud för doktor O. Ch. Ekman i

Kalmar, som den 27 jan. 1845 utfärdat fullmakt för honom att

sälja manuskriptet för 100 rdr banko. Retzius hade vänt sig

till prof. Elias Fries, som då representerade universitetet vid på-

gående riksdag, och av honom mottog han den 15 maj det an-

slagna beloppet (Upps. Acad. assign. räkn. 1845: 894).

Manuskriptet hade på sin tid undantagits av prof. Acrel och

efter honom ärvts av sonen O. Acrel, som dog som regementslä-

kare i Kalmar 1844. Efter honom hade det förvärvats av doktor

Ekman. Tidningen Correspondenten i Uppsala lämnar ett med-

delande om förvärvet'.

Handskriftens titel är:

Nemesis
|

Divina

På titelbladet förekommer dessutom:

Talio est qualis retributio
|
unde reciproca Talio

|

Authopathia Graecis

Innocue vivito, numen adest.

^ Ur Correspondenten, Uppsala, '"/i 1846: No. 3: »Upsala d. 10 Jan. Redan

på Linnés tid omtalades och sedermera fastade framl. Lifmedicus Hedin i sitt Åmin-

nelsetal öfwer Linné uppmärksamheten på strödda anteckningar af Linné under

titel af Nemesis divina. Så wäl i England, dit samtlige Linnés handskrifter fördes,

som i Swerige hafwa dessa förgäfwes blif\v'it eftersökte. Wid utredningen af Dr
Acrells, Son af Prof. .\crell, Sterbhus 1844 återfunnos dessa anteckningar, utgörande

203 lösa octavblad, inneslutna i en bunden capsel. De hembudos L'psala Academi

och inköptes sistl. wår för dess räkning af Prof. Fries under dess wistande wid Riks-

dagen. Det är intet twifwel att Professor AcrcU, som utredningsman i framl. Pro-

fess. Linnés den yngres sterbhus, undantagit dessa och det säkerligen på Linnés

egen i förordet kraftigt uttalade önskan, att de aldrig mätte ens få skådas af profana

ögon. De äro neml. ämnade för Linnés Son och Unnés egen uttryckta afsigt har en-

dast warit, att genom e.xempel hos sin son inpregla sitt walspråk: Vive innocue,

numen adest. För publiciteten egna de sig ingalunda, men då Linnés uppfattning

af Nemesis divina, sådan den framstår så wäl i dessa blad som på spridda ställen

i dess talrika skrifter, alltid måste äga högt wärde och tillika wittna om Linnés fasta

tro på en orubblig, högre moralisk werldsordning ämnar Prof. Fries sammandraga
och meddela det, som kan intressera en större allmänhet.»
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Sign. X 232. Oktav, (16X10 cm.). När handskriften kom till Uppsala,

bestod den av 203 lösa blad, vilka Ekman hade numrerat med bläck i den ord-

ning de lågo, då han mottog manuskriptet. Bl. 35 och 36 äro oskrivna. Blad

112 hade tidigt på okänt sätt förkommit. Sedermera inbands samlingen, och

J. H. Schröder har på försättsbladets versosida gjort anteckningar om hand-

skriftens historia. — Bland de Linneanska handskriftssamlingarna i Linnean

Society i London finnas 14 lösa blad, som höra till Nemesis divina.

Det ojämförligt viktigaste förvärvet av Linnémanuskript

gjordes i slutet av år 1852, då universitetsbiblioteket genom köp

för 66 rdr 32 sk. banko blev ägare av icke mindre än sex ori-

ginalhandskrifter, alla ungdomsskrifter av Linné. De hade ägts

av professor R. Scheringsson, lektor och bibliotekarie i Väs-

terås, född 1759, död 1849. Hans kvarlåtenskap ärvdes av hans

hushållerska, mamsell Johanna Sophia Littorin. I bo-

uppteckningen efter Scheringsson, som hölls den 7 juni 1849, äro

de icke upptagna, utan troligen ha de efterlämnade manuskripten

ansetts värdelösa. Mamsell Littorin påstås ha avyttrat sådana

åt köpmän i staden. De Linneanska handskrifternas ringa for-

mat ha väl ej gjort dem lämpliga för kryddboden. Men troligen

ha de ansetts behöva sakkunnig granskning, ty dåvarande fi-

losofie studeranden, sedermera professor C. E. Bergstrand
hade ombetts se på dem, och härav blev följden, att de hem-

bjödos åt Uppsala universitetsbibliotek. Bergstrand har också

utställt och kvitterat räkningen den 6 dec. (Upps. Acad. assign.

räkn. 1852: 331). Huru hade dessa manuskript kommit i Scherings-

sons händer? Ja, därom kan iag för närvarande ej yttra mig.

Jag har gått genom hela den här förvarade, för övrigt mycket in-

tressanta korrespondensen mellan J. H. Schröder och Scherings-

son, som pågick i nära 50 år, i tanke att där finna någon uppgift,

men förgäves. Th. M. Fries, som höll föredrag om manuskript-

förvär\'et vid 1856 års naturforskaremöte', har ingen gissning om
deras historia.

Ewald Ährling har i sin upplaga av Flora Dalekarhca

^ Th. M. Fries, Om några nyligen upptäckta Linnéanska nianiiskripter . (I

Forh. v. de Skand. Naturf. 7. Mode i Christiania 1856, Chra 1857, s. 281—301.)



414 J- ^I- HULTH

och i ett senare arbete^ uttalat den förmodan, att Scheringsson

erhållit dem från Reuterholmska huset. Landshövding Reuter-

holm, Linnés gynnare och vän, skulle ha fått dem och sedan

hade de stannat i släkten, tills de efter en sondotter till R., som

dog i Västerås 1847, på något sätt kommit i Scheringssons hän-

der. Men ett sådant förvärv skulle otvi\-elaktigt ha rapporterats

till Schröder. I den Scheringsson-Schröderska brevväxlingen,

som debatterar allt a\' intresse i den lärda världen, skulle helt

säkert förvärvet av dessa Linnémanuskript bekantgjorts, när

det än skett. Jag skulle nästan vilja tro, att Scheringsson för-

värvat dem tidigt-, kanske under Uppsalatiden. Men huru ha

de då kunnat så länge vara obekanta?

Av intresse är att anmärka, att alla handski-ifterna mycket

överensstämma i sin yttre habitus: samma format, samma pap-

per, delvis samma slags omslag etc.

Jag övergår nu till deras närmare beskri\-ning och upptar

dem här i den ordning de förekomma i Bergstrands räkning.

[Försättstitel:] Prseludia
|
Sponsaliorum

|
Plantarum

|
autore

|

Carolo Linnieo.

[Huvudtitel:] Caroli Linn^ci
1

Medic: et Botan: Cult:|

Stipend: Reg:| Prseludia
|
Sponsaliorum

|
Plantarum

|
in qvibus

|

Physiologia earum explica-| tur, Sexus demonstratur,
|
Modus

generationis dete-
|

gitur, nec non summa plant-
|

tarum cum
animalibus analo-

|

gia concluditur
|

[Handritad vignett] Upsal:

172g.

' Ährling, E., \agra af de i Sverige befintliga Linnéanska handskrifterna, kritiskt

skärskådade. Akad. afh. [Uppsala.] Lund 1878. (Sep. ur Bot. not.)

- Följande utdrag av brev från kyrkoherden i Romfartuna L. E. BoBf;RG till

J. H. Schröder av den 11 febr. 1853 (Bibl:s arkiv C 2) torde förtjäna att anföras:

»Det var värdigt, att Linnasiska Mscr"^ af Akademien inlöstes. Hvilken lycka

likväl för prof. Scheringssons Sterbhus! Vi hafva således skäl alla, att åt denna

åtgärd glädjas. Även vår vördade hädangångne Vän skulle det icke hafva misstyckt.

Tänk om dessa Mscr. kommit att, jemte mycken annan Maculatur, intåga i en krydd-

bod, dit det efterfrågade Conceptet till Beskrifning öfver Dalarne, troligen tagit

vägen! Något sådant har jag ej förmärkt, och felet är, att Mamsell Littorin afyttrat

sjelf åtskilligt till köpmän, innan det så noga hunnit granskas. Nu är intet af värde

öfrigt.»

1'ttrvcken i detta brev tyckas mig tyda på, att förekomsten av manuskripterna

varit länge känd, av de brevväxlande åtminstone.
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Sign. D 63. Litet häfte i oktav (15,5 X 10 cm.), 46 opaginerade sidor, a\' vilka

8 äro oskrivna. Omslaget pressat papper (»ornamentspapper»).

Utgiven med noter av Th. M. Fries i Skrifter af Carl von Linné, utg.

af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, IV, 1908, s. i—26.

Caroli Linnaei
|
Flora Dalekarlica

|

qvae
|
Vegetabilia her-

barum et arborum
|

per
|
Provinciam Sveciae Dalekarlicani

|
ori-

entalem, alpinam et occidentalem
|
observata recenset.

|
Secun-

dum
I

Classes, ordines, genera, species et variationes.
|
e

|
Sys-

temate sexuali
|
desumta,

|
cum

|
observationibus oeconomicis

et Pharmaceuticis
|
nec non

|
Locis natalibus rariorum plan-

tarum,
I

conscripta
|

in Itinere Dalekarlico
|
impensis

|
P: et

G. D. Nicol: Reuterholmii
|
Gubern: ejusd. provinc: c. s.

|
in-

stituto
I
1734.

Sign. D 68. Inb. i pappband med marmorerat pap])er, oktav {15,2 X 10 cm.),

108 opag. sidor, av vilka 41 äro oskrivna.

Beskrivning av innehållet av Th. M. Fries, 1. c, s. 293—301.

Utgiven jämte noter a\' E. Ährling med titel: Caroli Linn;ei Opera hac-

tenus inedita. Flora Dalekarlica. Ad verba Linn;ei, propria mann scripta, accu-

ratissime expressam curavit et conimentationibus adjectis edidit Ewaldus Ähr-

ling, Phil. Doctor. Upsal. Örebrose, Typis Abr. Bohlin, 1873. Sumptibus editoris.

Caroli Linnaei Pluto Svecicus,
|

qvi
|
é

|
Regno Subterra-

neo
I

supra mille
|
Naturalia Lapidea

|

per
|
Provincias Svecicas

|

praesertim collecta
]

promit.
|

Qvae omnia Systematice digessit
|

in
I

Classes, Ordines, Genera, Species
|
cum

|
characteribus, di-

visionibus, definitionibus, differentiis
|
additis

|

Synonymis auc-

torum
I

Proprietatibus Vulcani
|
Usibus Oeconomi

|
Locis Geo-

graphi.
|
Dalekarl. Fahlun 1734. Sept. 2.

Sign. D 1435. Liten bunden bok i oktav (15,5X10 cm.), 196 sidor, varav

62 oskrivna. Bandet tunt pappband, överklätt med marmorerat papper.

Handskriften beskriven av Eugéne S vedmark i hans uppsats: Om Linné

såsom mineralog i: Festen till Carl von Linnés minne. . . (Upsala 1878), s. 144

—

145. Likaledes av Carl Benedicks i hans upplaga av Pluto svecicus, som

utkom som inbjudningsskrift till Linnéfesterna 1907 och dessutom ingår i Upp-

sala universitets årskr., 1907, Linnéfestskrifter.

[Försättstitel:] Methodus
|
Avium Sveticarum

|
autore

|

Carolo Linnaeo
|

[Huvudtitel:] Caroli Linnaei |
Med:, Botan et Zoolog:
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Cult:
I

Methodus Avium
|
Sveticarum.

|
Sive

|
Enumeratio avium

fere omnium
|

qvae in tota Svecia reperiuntur,
|
Secundum no-

vam et naturalem
|
a Rostro desumtam Methodum

|

in Classes

distributa; ita ut cui-
|
libet Generi proprius Character,

|
uni-

cuique Speciei vera Differen-
|
tia adsignata reperitur.

|Upsal: 1731. d: i Jan:

Sign. D 155. Oktav (15,5X10 cm.), 82 blad, numrerade med nummer-

Stämpel. Man kan urskilja bokens originalblad, 45 till antalet, varav 10—40

äro av Linné paginerade l1~2—62. Dessutom äro insatta 37 blad av olika kva-

litet, bland vilka finns ett viket blad med handritade figurer. Handskriften är

inbunden i permar av pressat papper (»ornamentspapper») och inneslutes i en

pajjpkapsel.

Den åtföljde honom på hans tidigare resor.

Handskriften och dess innehåll är närmare beskri\en a\' M. B. Swederus

i hans u])psats: Methodus a\'ium sucticarum, i: Festen till Carl \'on Linnés

minne . . . Upsala 1878, s. 107— 120. Likaledes av E. Lönnberg, som utgav

handskriften 1907, då den tjänade som inbjudningsskrift vid Linnefesterna i

Uppsala. Ingår dessutom i Uppsala universitets årskr. 1907, Linnéfestskrifter.

Caroli Linnaei
|
Dissertatio Botanica

|
de

|

Planta
|
Scep-

tro Carolino j dicta
|

sub Praesidio
|
D"' Laurentii Rob arg

|

Profess. Publ: : theoret. iS: ]M"act
|
Responde [!]

|

Joh: 01: Rud-

beck. 1731-

Sign. D 67. Litet häfte i oktav (15,5 X 10), 32 opaginerade sidor, alla skrivna.

Omslaget »ornamentspappen). På s. 2 den bekanta anteckningen: »Denna Dis-

putation hafver jag på en dag samman-skrifwit for 30 dir kpmt. Därför har

en annor fåt hedren».

Denna handskrift, huvudsakligen skriven på svenska, utgör underlaget för

den latinska avhandling, som 1731 försvarades av J. O. Rudbeck, Olof Rud-

beck d. y:s son. Linné var vid denna tid informator i Rudbecks hus. Den ut-

gavs med noter av Th. M. Fries i Skrifter af Carl von Linné, IV, 1908, s.

243—259-

Genera
|
Morborum

|
eorumque

|
Characteres

|
secundum

|

Classes & Ordines
|
disposita,

|

desumtis notis
|
a

|
causa vel

signis
I

cuique morbo
|

propriis.
|

[Nedtill på titelbladet:] Sunt Febris, Phlogosis, Fluxus, Res-

olutio, Spasmus,
|
Mens delira, dolensque, Cachexia, Phymata,

Vulnus

Sign. D 802. Litet häfte i oktav (ungefär 15,5X10 cm.) 24 sidor. På den

II
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sista blott en klotteranteckning: »Gref Oxensterna kl. 4». Omslaget marmorerat

papper. Före och efter texten senare insatta vita blad. Ej publicerad.

Det dröjde nu ända till i88y , innan ytterligare något a\- Lin-

nés hand kom i bibliotekets förvar. Detta år deponerade Små-

lands nation en samling Thnnbergska manuskript. Bland dem
befann sig Thunbergs stambok (Sign. D 23: 26), i vilken Linné

på blad 37 skrivit en rekommendation för sin lärjunge, när han

skulle anträda sin långa utrikes resa.

År i8gi skänkte änkegrevinnan E. Lewenhaupt, f. ^on
Essen, ett brev från Linné till landssekreteraren H. G. Hiort

af Ornäs av den "/j., 1768 (tr. i Bref o. skr. L 7).

Samma år fick biblioteket en dyrbar gåva av professor O.

Hammarsten, som då överlämnade ett band brev från Linné

till hans forna lärjunge, prof. J. A. Murray i Göttingen. Sam-

lingen utgjordes av 23 brev (1765—1776) till J. A. Murray samt

ett brev (1756) till hans fader, pastorn i tyska församlingen i

Stockholm And. Murray. Breven hade prof. Hammarsten

ärvt efter sin svärfader, prof. O. Glas, vilken åter hade fått

dem efter G. Marklin. Denne hade väl förvärvat dem från

Murrays släktingar i Sverige. Samlingen är otryckt och av stort

intresse. (Sign. G 152.)

Aret därpå i8g2 kompletterades den Murrayska brevsam-

lingen med ett brev av den Vn 1769, skänkt av arkiater O.

E. A. Hjelt, som fått det av prof. Glas.

Samma år överlämnade professor Hammarsten en n}^ gåva,

en av Linné gjord avskrift av Roberg's sammanställning av

tvistepunkterna mellan Linné och J. G. Wallerius i den av honom

1741 utgivna dissertationen. Sammanställningen bär följande

titel:

Utrum
j

hoc est
i

Conspectus Thesium de quarum certitu-

dine
|

Clarissimos inter viros Medicinae Doctores
j

D"] Carol: Lin-

naeum & D'" L Gotts. Wallerium Upsaliae
j

acerrima est agitata

controversia. Lars Roberg.
Sign. X 274 m. 4 sidor 4:0.

Därjämte skänkte professor Hammarsten det under iSig omnämnda frag-

27 2>34'.
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mentet av ett titelblad till en Linnés levernesbeskrivning. Ha bägge tillhört

prof. Glas, som fått dem av ing. M. Ridderbjelke, Linnés dotterdotterson.^

År i8g6 erhöll biblioteket en storartad gåva från prins Ro-

land Bonaparte i Paris, som överlämnade Linnés första ut-

kast till Flora lapponica. Förhistorien var denna. Frederik

Muller & Cie, antikvarisk bokhandlare i Amsterdam, utgav 1892

en katalog 'Botanique', som under No. 307 upptog: 'C. Linnsus,

Flora Lapponica. 1737. Manuscrit de Tauteur. Avec Tin-

scription: Flora Lapponica manu propria Car. Linucei exarata.

86 pages. 4:0. 50'. -[Gulden]. Så snart denna katalog kommit

biblioteket till hända, vilket icke torde skett förrän i början av

1893, beställdes handskriften. Men firman meddelade då, att

den redan var såld till prins Bonaparte. Biblioteket tycktes

således ej ha något hopp att komma i besittning av den. Genom
dåvarande svensk-norske ministern i Paris F. G. K. Due gjor-

des emellertid försök att få en avskrift därav, vilket ej skulle möta

några större svårigheter. Men innan det kom så långt, kunde

Due i maj 1896 meddela det glada budskapet, att prins Bona-

parte önskade skänka manuskriptet till Uppsala universitets-

bibliotek — enligt Dues meddelande — »som en Erindring af det

Besög han havde gjort der for nogle Aar siden». Och prinsen

hade vidare enligt Due yttrat: »Dette Manuscript hörer snarare

hjemme i Upsala end i mit Bibliothek og med Glaede vil jeg see

det indrammet i det sekelberömte Universitets Samlinger som et

Vidnesb\Td om min värme Sympathi for vSverige».

Jag har hos bokhandlaren i Amsterdam sökt få någon upplys-

ning, hur han kommit över handskriften. Han har emellertid

ej för närvarande kunnat meddela annat, än att den sannolikt är

' Denne Ridderbjelke, ägare av många och dyrbara Linneana, skänkte och

sålde bort en mängd saker, varibland åtskilliga handskrifter. I Statens historiska

museum finnas sådana köpta av R., och 1867 sålde han genom lektor N. P. Ödman
till British Museum i London flera handskrifter, bland vilka märkes en upplaga av

levernesbeskrivningen (anförd som Nr 3 av Th. M. Fries, Linné, I: Bil. i, s. 2),

en Pan Svecicus m. m.- Att det icke ansågs av vikt för LTppsala bibliotek att förvärva

dessa manuskript är mycket beklagligt. Att försäljningen icke skett i tysthet fram-

går därav, att Ridderbjelkes fullmakt för Ödman att verkställa försäljningen var

bevittnad av tre Uppsalaprofessorer, bland dem universitetets rektor. (Brit. Mus.

Ms. Egerton 2037: fol. i.)
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köpt på någon auktion. Den har utan tvivel varit kvar i Hol-

land från Linnés tid.

Handskriften äger numera icke något titelblad, men att ett

sådant funnits är nog troligt, ty titelblad brukade Linné skriva

först av allt. På den tunna frampermens insida har en senare

hand skrivit:

'Flora Lapponica manu propria Car. Linn^ei exarata.'

Sign. D 64. 4:0 (21,5X16,5 cm.), 86 blad. Inb. i tunn papp, överdragen med
marmorerat papper, som är smutsigt och trasigt. Handskriften är ej fullstän-

dig. Titelblad felas, möjligen ock något företal; i slutet felar en del av texten

till Monoecia samt hela resten av systemet. Bandets beskaffenhet angiver,

att däri mycket väl kan ha funnits mer.

Denna handskrift är utan t\'ivel det första utkastet till den

1737 tryckta upplagan av Flora lapponica. Den är av stort in-

tresse i många avseenden, och skall jag söka att snarast möjligt

få den utgiven.

Bland Hans Järtas papper, som öppnades iSg"], befann sig

en mängd brev till Sten Carl Bjelke (sign. G 25). Däri-

bland en liten brevlapp från Linné blott upptagande 'Semina

Rariora collecta 1744 in Horto acad: LTpsaliensi'.

Är igoo skänkte framl. läroverksadjunkten M. B. Swederus
ett brev från Linné till Lars Salvius av den 'Vis 1768. (Sign.

G 152 a.)

År igo4 erhölls ett brev till P. G. Bäärnhjelm (1771

'74) som gåva av dåvarande generaldirektören Th. Nordström.
(Sign. G 152 a.)

År igo^ inköptes ett brev tiU Salvius (1768 'Vjo) från an-

tikvariat i London. (Sign. G 152 a.)

Följande år jgo6 förvärvades flera brev genom köp. Ett

brev till Sauvages (1761 ^Vi) inköptes på autografauktion i

Amsterdam. Från Sahlbergs antikvariat i Stockholm köptes

6 brev till J. M. Klinckowström (1750—51). Under min

utrikes resa detta år träffade jag på ett brev till Haller (1745

Vi) hos Sotheran i London och hos O. A. Schulz i Leipzig

ett brev till Clas Alströmer (odat.), ett till N. Jacquin

(1760 Vs) och ett tiU C hr. Got ti. Ludwig (1737 "Ao)- Alla
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dessa inköptes. Prisen voro då ännu måttliga. (Samtliga i

G 152 a.)

Även igo"] förvärvades brev. Från antikvariat i Triest in-

köptes ett brev till S. Schouten (1736). Mr Ed. Bonnet i

Paris skänkte ett brev till David van Royen (1763 ^Vi2)-

(Sign. G 152 a.)

Samma år fick biblioteket i anledning av 200-årsfesten

till Linnés minne mottaga en dyrbar gåva från frih. Carl

de Geer till Leufsta. Han skänkte nämligen då ett

av Linné 1731 författat manuskript: Hortus Uplandicus, som
tillhört framl. kyrkoherden J. Johansson i Ivetofta, Skåne.

Handskriften tros ursprungligen ha tillhört Olof Celsius d. ä.,

sedermera hans son Olof Celsius d. y., död som biskop i

Lund 1794. Vid den senares frånfälle skulle den ha förvärvats

av teol. doktor C. S. Rön be c k, kyrkoherde i Åsums pastorat

av Lunds stift, och från en ar\tagarc till Rönbeck hade den

kommit i Johanssons händer.'

Följande beskrivning å handskriften må här lämnas:

Caroli Linnaei
|
Hortus L'plandicus

|
sive

|
Enumeratio stir-

pium, qvse in variis
|
Kortis Uplandiae, inprimis autem in

|
Horto

Botanico Upsaliensi reperiuntur,
|
nec non earum, cjvs in agris

seruntur;
|
secundum Methodum propriam et novam a sexu

|

desumtam facta, qva plantje in certas
|

classes et sectiones dis-

tributa;, nominibus
|
specificis novis et realibus insigniuntur.

|

StockholmicC 1731

Sign. D 67 b. Inb. bok i kvart (21X16 cm.). Inalles 86 blad, sålunda

anordnade; först 7 bl. (bl. i och 5 oskrivna, bl. 2 r. titel), så 39 bl. paginerade

I

—

TJ, mellan s. i—75 insatta 37 bl., sist 3 bl. Större delen av texten är skriven

av annan hand. Linné har själv skri\-it bl. 2—4, 6—7, s. i—10, 71 (större delen),

72—73, 75—77 samt näst sista bladet. 18 av interfolierna äro försedda med

anteckningar av Linnés hand och för övrigt förekommer hans stil här och var,

' Kyrkoherden Johansson höll en gång på att förlora, den. En tysk vid namn
RiTTNER hade blivit bekant med kyrkoherden och under förevändning av, att han
skulle hålla föredrag om Linné i London och New York fått tillstånd att under tiden

disponera handskriften. Emellertid visade sig Rittner vara en svindlare, och det

enda bruk han gjorde av handskriften var att pantsätta den i London. Det kräv-

des sedan mycket besvär och en med dryg kostnad förbunden rättegång för att

Johansson skulle få igen manuskriptet.
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särskilt som kolunmrubriker, där växtklass och ordning angivas. Interfolie-

ringen måste ha skett tidigt, åtminstone före bokens bindning.

Handskriften är närmare beskriven av Ährling i hans ovan (s. 414, nof i)

citerade avh. s. 18—23. Den utgavs också av ÄhrHng (posthumt) i Carl von
Linné's Ungdomsskrifter, Ser. i, 1888, s. 205—269.

Under år igo8 förvärvades 13 brev till J. Scopoli. Breven

hade tidigare uppspårats i Italien av dåv. \icebibliotekarien

Aksel Andersson, och efter åtskilliga underhandlingar fick

UB köpa dem för 3,000 lire, vilken summa fru Anna Broms i

Stockholm välvilligt ställde till dess förfogande. (Sign. G 152 a.)

Den kände botanisten I. Dörfleri Wien hade under många
år hopbragt en stor samling brev från Linné till Jacquin.
Samlingen besågs av Aksel Andersson under hans vistelse i Wien

1907, och ägaren var \äl\illig nog att låna ut den till Uppsala för

kollationering. Men igog fann han sig föranlåten att sälja större

delen, och trots anbud från andra håll erbjöd han universitets-

biblioteket att få köpa 75 brev för 10,000 österr. kr. Tack vare

frikostiga mecenater kunde också samlingen för\-ärvas. Major

Anders Sjöstedt skänkte 6,000 kr., och Linnéättlingen framl.

kapten Fredrik Ridderbjelke 1,000 kr. för detta ändamål.

Linder år 1920 önskade Dörfler avyttra sin stora botaniska

autografsamling, och genom välvilligt bistånd av Styrelsen för

Uplands enskilda bank sattes biblioteket i stånd att förvärva

densamma. Däri befunno sig tre brev till Jacquin från Linné.

Genom Dörflers bemedling kunde biblioteket samma år till-

handla sig ytterligare två brev, som tillhört andra personer.

Och innevarande år 1921 har biblioteket erbjudits köpa ännu

ett brev till Jacquin. Därmed skulle biblioteket vara ägare

av 81 vetenskapligt viktiga brev från Linné till Jacquin. Men
ändock fattas ännu några i samlingen, vilkas förekomst i allmän-

het är okänd. Linnés brev till Jacquin utgåvos av Schreibers

1841, men som den här företagna kollationeringen visat, har detta

skett på ett ganska underhaltigt sätt, och breven skola därför

utgivas på nvtt i den stora serien Bref och skrif^•elser af och till

Carl von Linné. (Se ovan under 1906. — Sign. G 152 g.)



422 J. M. HULTH

År igio inköptes på auktion i Miinchen efter Kommerzienrat

O. Bally ett brev till Coakley Lettsom (odat.). (Sign. G
152 a.)

Linné hade \-eterligen stått i brevväxling med kanslern för

universitetet i Göttingen baron Otto von Miinchhausen,

men breven till denne voro länge alldeles okända. Men under

1905 anmälde sig en ättling till Miinchhausen, innehavare av

det friherrliga stamgodset i Hannover, och förklarade sig vilja

sälja ett antal brev från Linné, om vilkas värde "han emellertid

hade högt uppdrivna föreställningar. Saken ansågs emellertid

så viktig, att bibliotekarien Andersson skickades dit för att

besiktiga samlingen och att söka köpa den till drägligt pris.

Detta senare lyckades icke, utan baron M. beslöt att behålla

breven. Med stort tillmötesgående medgav han, att avskrift

fick tagas. Under år igio dj-ka 12 av breven upj) hos autograf-

handlaren Stargardt i Berlin. Efter åtskilliga underhandlingar

lyckades man få köpa dem för 1,800 Mark, och skänktes detta

belopp av framl. apotekaren A. Murray i Stockholm. Följande

år igji inköptes ytterligare två brev till Miinchhausen på auk-

tion i Berhn. (Sign. G 152 e.)

Samma år förvärvades ett brev till B. de Jussieu från

Maggs Brothers i London genom krigsdomare J. Aström's

välvilja. (Sign. G 152 a.)

Följande år igi2 erhölls ett brev till J. O. Kalmeter

(1773 '-^U) genom framl. adjunkten M. B. Swederus' testa-

mentariska förordnande. Biblioteket ägde förut ett brev till

samma person, förvärvat på sätt, som jag icke känner. (Sign.

G 152 a.) 1

Samma år förvärvades genom byte med apotekaren G.

Bernström åtskilliga Linneana, varibland tre original av Linné

d. ä., näml. ett brev till J. E. Noreen (1773 'A; sign. G 152 a),

ett kvitto samt en attest på en räkning från hans trädgårdsmäs

tare Nietzel (sign. X 274 m). *iii

Ir

År jpjj inköptes från Marseille ett brev till kapucinermunken '|
i;

Gabriel. (Sign. G 152 a.)

»
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Samma år förvärvades en större samling Linneana från lektor

N. P. Ödman's sterbhus. Genom prof. Th. M. Fries' förmed-

ling ställdes nödiga medel härtill av fru Caroline Wijk, född

Dickson.

I samlingen märkas följande originalmanuskript:

1. Almanack för år 1741, interfolierad, med egenhändiga an-

teckningar (sign. Y 163),

2. Förteckning å korrespondenter,

3. Brev till svärmodern Elisabet Mor^a (1748 ^Vio),

4. Brev (fragment) till C. Ehrenpreus (1757 ^A),

5. Koncept till tacksägclsebrev till kon. Ludvig XV (fragm.),

6. Linnés ansökan till professuren i Uppsala "A 1740 (koncept

endast delvis egenh.),

7. Två poemer författade av Linné (»En älskandes vale» och

»Så glasd tig tu yngling»),

8. Diverse anteckningar i botanik, mineralogi och medicin,

9. Tal som rector magnificus vid tro- och huldhetsedens av-

läggande 1772,

10. Koncept till skrivelse från medicinska fakulteten till kron-

prinsen-kanslern,

11. Remisser på avgångsbetyg, anteckning om stipendiater, för-

frågningar om en student Rosenstj erna.

(2—5 i G 152 a, 6

—

II i X 274 m.)

Under år igi4 inköptes två brev till Thomas Pennant

(1763 o. 1775) från Wesley & Son i London för 12 £. Från K.

M. Poppe i Leipzig köptes två brev till J. Gesner (1742 o.

1750). (Sign. G 152 a.)

År igi8 inköptes ett brev till »Herr Cancellieråd» 1762 på

en Hammersauktion -/n i Stockholm. (Sign. G 152 a.) Medel

skänktes välvilligt av Prof. A. Hamberg.
Inköpena av brev till Jacquin 1920 och 1921 äro omtalade

ovan under 1909.

Ännu återstår att nämna några original, som troligen länge varit

i bibliotekets ägo, men vilkas proveniens jag ej känner. Dessa äro:
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Linnés kvitto till K. Vetenskaps Societeten på anslaget för

lappska resan (sign. 274 m),

Två brev till C. G. Tessin (1743 o. 1747),

Brev till Z. Strandberg (1745),

Inlaga till Svea hovrätt (1756). De tre sista i G 152 a.

Universitetsbiblioteket äger natiirligt\-is flera avskrifter och

en mängd fotografiska kopior av originalmanuskript, särskilt

brev. Dessutom finnas mängder av anteckningar efter Linnés

föreläsningar.

Bland avskrifterna skulle jag här vilja fästa mig vid en,

vars original icke är känt. Det är en av Adam Afzelius gjord

avskrift av Caroli Linnaei Flora Kofsöensis, som kommit till

biblioteket med andra Afzelianska papper i äldre tider. Dess sig-

num är nu D 67 a. Visserligen påstå Th. M. Fries^ och O.

Gertz-, att originalet finnes i Linnean Society i London, men så

är nog icke förhållandet. Däremot finnes där en annan redak-

tion, som dock är oavslutad. För denna skall jag redogöra på

annat ställe. Var Afzelius sett originalet till sin avskrift är ej

gott att säga; kanske fanns det på hans tid hos Linnés efter-

levande.

' Fries, Th. M., Linné, D. i, s. 73. Vid förfrågan hos Fries i livstiden fick

jag veta, att han aldrig sett originalet.

- Gertz, O., Caroli Linncri Flora Kofsöensis 1731. (I Bot. notiser, 1919, s. 85

—93.) Gertz har här utgivit .\fzelii avskrift.



UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEKS
BYTESFÖRBINDELSER

NÅGRA ANTECKNINGAR OM DERAS UPPKOMST OCH
UTVECKLING

Av SAMUEL E. BRING

E
'^ nligt kansliordningen av den 14 juni 1720 skulle censor

librorum, förutom de särskilda åligganden, som voro för-

bundna med det övervakande ämbete han förvaltade, även

hava inseende »öfwer alla publique bibliothequer samt uti Can-

celliecoUegio påminna at de insända register uppå de därsamma-

städes befindtelige böcker, hwilka register sedan förwaras uti Kongl.

Maj:tts bibliotheque». Därjämte borde han genom en flitig brev-

växling med främmande universitet och lärda män taga reda på,

»hwad gode och wäl utarbetade böcker på en eller annan ort

upläggas, hwilket han i Cancelliecollegio tilkänna gifwer, och

sådant sedan med bibliothecarierne communicerar, på det at

de bästa aftryck af sådane wärck till bemälte bibliothequer,

men särdeles Kongl. Maj :tts bibliotheque må införskrifwas».^

I dessa bestämmelser ligger ovedersägligen ett högst intresse-

väckande och givande uppslag till en centralisering av de svenska

offentliga biblioteken under censor librorum.^ Denne, som dess-

utom i alla sina ämbetsgöromål borde erhålla erforderlig hjälp

av »de öfrige bibliothecarierne i riket», skulle således utgöra en

högre mj^ndighet under kanslikollegium för de offentliga biblio-

' Samling af instructioner rörande den civila förvaltningen i Sverige och Finnland,

utg. af C. G. Styffe (Stockholm 1856), s. 403.
- Härmed torde i främsta rummet åsyftas Kungl. Biblioteket och universitets-

biblioteken i Uppsala, Lund, Åbo och Greifswald.
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teken, över vilka han skulle hava inseende. Vad detta ord

innebar, utvecklas icke närmare, men för visso ligger däri icke

blott en modern inspektionsrätt utan också befogenhet att ut-

färda bestämmelser för arbetet inom biblioteken, om han så

fann för gott. Men vad lika betydelsefullt var, genom censors-

ämbetet skulle upplysningar införskaffas om nyutkommen värde-

fullare och viktigare utländsk litteratur och uppgifterna härom

meddelas samtliga offentliga bibliotek. Härigenom skulle natur-

ligtvis för biblioteken inträtt en betydlig lättnad i anskaffningen

av utländska böcker, då det icke var så lätt för bibliotekarierna

på den tiden att med ytterst begränsade bibliografiska hjälp-

medel följa med den utländska bokmarknaden. Och om en så

beskaffad »upph'sningsbyrå» trätt i verksamhet, hade steget

säkerligen icke varit långt till anordnande av gemensamma in-

köp m. ra. genom censor librorum.

Ännu tydligare framträder tanken på en dylik centralmyndig-

het för vårt offentliga biblioteksväsende i kansliordningen av år

1719. Ty i denna bestämdes, att befattningen som censor librorum

och sekreterare vid Kungl. Biblioteket skulle innehavas av en

och samma person. Hade emellertid icke denna senare bestäm-

melse slopats redan följande år vid kansliordningens omarbet-

ning och hade förhållandena utvecklat sig så, som lagstiftarnas

mening varit, hade universitetsbiblioteken kommit att direkt

sortera under chefen för Kungl. Biblioteket. Men stadgandena

i kansliordningen 1720 blevo dock endast en bestämmelse på

papperet, och några allvarliga försök synas icke hava blivit

gjorda att låta den beslutade organisationen träda i verksamhet.

Vad Universitetsbiblioteket i Uppsala vidkommer, försökte vis-

serligen kanslikollegium på 1730-talet med åberopande av den

citerade bestämmelsen i kansliordningen att få en avskrift av

bibliotekets kataloger över bokbeståndet, vilken skulle användas

som grundstomme till en ny katalog över Kungl. Bibliotekets

böcker. Men framför allt av ekonomiska skäl ledde hemställan

ej till något resultat.^ Och i tillgängliga handlingar hava inga

' Kanslikollegium till consistorium academicum d. ii juni och i6 juli 1735

(avskrift). Konsistorium till kanslikollegium d. 15 juli 1735 (koncept; Universitets-
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som helst upplysningar eller antydningar påträffats, som visa,

att censor librorum till Uppsala sänt meddelande om nyutkomna
»gode och wäl utarbetade böcker».

Otvivelaktigt skulle den tilltänkta centraliseringen hava

varit till mycket stort gagn för våra vetenskapliga bibliotek,

och säkerligen, om den blivit beståndande tillräckligt länge, för

vårt biblioteksväsende medfört likformigheter i förvaltningen

och den inre tjänsten, vilka ännu stå som önskemål för åtskilliga

av dem, som arbeta inom våra statsbibliotek. Framför allt skulle

organisationen helt naturligt bragt de skilda biblioteken ut ur

den isolering, i vilken de befunno sig, och fört dem i en närmare

kontakt med varandra. Mellan Stockholm och Uppsala voro väl

förbindelserna livligare på grund av det ringa avståndet och genom

de män, som i universitetsstaden fått sin vetenskapliga utbild-

ning, men de fyra universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund,

Åbo och Greifswald stodo så gott som alldeles främmande för

varandra. Liksom universiteten vart och ett levde sitt eget be-

gränsade liv för sig själv under sin särskilda styrelse och mera

sällan trädde i en närmare inbördes förbindelse \ hade deras för-

nämsta och viktigaste institution ingen som helst känning med
motsvarande systerinstitutioner på de andra platserna. Då det

ytterst begränsade anslaget i huvudsak måste användas till inköp

av utländsk litteratur, saknade också i regel biblioteken de vid

de övriga universiteten utgivna skrifterna, åtminstone innan

förordningen av 1707 ålade boktryckarna att även till univer-

siteten i Uppsala, Lund, Åbo och Dorpat avlämna ett exemplar

av varje tryckalster. Men som känt är, iakttogs denna leverans-

skyldighet långt ifrån så väl och noga som önskligt varit. Under

sådana förhållanden bör det icke förvåna, att när Olof Cel-

sius d. ä. 1731 för ett vetenskapligt arbete behövde några upp-

gifter ur Lundakollegan Andreas Stobasus' några tiotal år förut

utgivna dissertationer om de skånska antikviteterna, han måste

vända sig till författarens brorson, Kilian Stobaeus, för att

bibliotekets arkiv A g). Kons:s protokoll d. 9 och 24 juli, d. 14 aug. 1735 (Univer-

sitetets arkiv). Kanslikollegii protokoll d. 11 juni 1735 (Riksarkivet).

' Weibull, M., Lunds universitets historia, D. i (1868), s. 213, 344 o. följ.
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få avskrifter av de önskade ställena i avhandlingarna, då de nu,

som han skriver från Uppsala, »här icke kunna anträffas, ehuru

sorgfälligt jag effter them frågat»/ Det måste därför betecknas

såsom ett mycket stort och betydelsefullt steg till hävande av

denna litterära isolering, när vid mitten av 1700-talet ett utbyte

av akademiska skrifter mellan Uppsala och de andra svenska

universiteten kom till stånd.

Uppslaget härtill utgick från Uppsala. Vid ett konsistorie-

sammanträde den 28 november 1745 hemställde prokansleren

ärkebiskop Jakob Benzelius, om icke, såsom orden lyda i

protokollet, »man borde vara omtänkt på en närmare kommuni-

kation med de andra akademierna i riket, så att denna akademi

lämnade några af de härstädes utkommande dissertationer och

program, så många som för ordo docentium kunde behöfvas emot

förbehåll att af dem erhålla samma förmån». Konsistoriets

medlemmar gåvo sitt bifall härtill, och i april 1746 avgingo brev

till vederbörande i Lund och Abo om det föreslagna commer-

cium literarium, bestående däruti att så många exemplar, som be-

hövdes »pro. numero professorum ordinariorum», av alla utkom-

mande »dissertationer, orationer, programmata och dylike pub-

lique skrifter» skulle tillställas de tre universiteten. Oss skulle

det vara, slutar denna konsistoriets inbjudan, en synnerligen

fägnad att av så vittra mäns arbeten erhålla del, såsom vi ock

räkna det för ett nöje att översända det, som härstädes genom

trycket årligen utkommer. Med tacksamhet antogo konsisto-

rierna i Lund och Abo denna invitation.''

Beslutet sattes genast i verkställighet. Uppsala-konsisto-

riet beslöt för sin del i maj 1746, innan ännu j åkande svar från

de inbjudna ankommit, att för detta commercium literarium

avsätta 30 exemplar av allt akademiskt tryck, ett beslut som

' Celsius till Stobaeus d. 26 nov. 1731, tryckt i C. M. Furst,, Kilian Stobatis

d. å. och hans brefväxling (Lund 1907), s. 79. (Lunds universitets årsskrift, N. F.

Avd. 2, Bd 2: n:r 11.)

- Kons:s protokoll d. 28 nov. 1745, 16 maj och i juli 1746. Kons. till biskopen

och konsistorium i Lund och Åbo d. 21 april 1746 (Litterae ad varios). Kons. i

Lund skrivelse d. 8 maj 1746 och i Åbo d. 28 maj. (Acta. Univ:s arkiv.) Jfr Anner-
STEDT, Upsala universitets historia, D. 3: 2 (1914), s. 202—203; Weibull, anf. arb.,

s. 291.
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några dagar senare kompletterades med bestämmelsen, att

cursorerna skulle taga ett exemplar av det stora antal, som ut-

delades till varje nation. Åtgärden var motiverad av önskan

att författarna icke skulle betungas med ökade tryckningskost-

nader, om de för detta byte skulle nödgas upplägga ett större

antal exemplar. Emellertid framförde universitetets kansler,

riksrådet Carl Ehrenpreus, vid ett konsistoriesammanträde

den 13 juni 1752 en anhållan från universitetet i Greifswald

att även bli delaktigt av detta commercium literarium, vilken

också beviljades. I följd därav ökades genom ett beslut av den

24 mars 1753 det antal exemplar, som skulle undantagas för

bytet, till 50, och rektor åtog sig att försöka övertala akademi-

boktryckaren att leverera dessa exemplar gratis, på grund av

de stora förmåner han åtnjöt av akademien, under det att den

ökade kostnaden för papperet till dessa 50 exemplar skulle be-

talas av beställaren.' Huruvida detta lyckades, får stå därhän;

i april 1776 beslöt nämligen konsistoriet, att var och en som dis-

puterade skulle avlämna 140 exemplar jämte de 50, som skulle

översändas till de andra akademierna.

-

Till en början ombesörjde universitetet självt en gång om
året distribueringen av de bestämda exemplaren genom akademi-

sekreteraren och ett ombud (vanligen kanslerssekreteraren) i

Stockholm, vilket å sin sida emottog och avsände till de olika

universiteten de för dem avsedda paketen. Upprepade gånger

klagas det än från Uppsala, än från Lund och Abo över att sänd-

ningarna uteblevo eller att de vid framkomsten icke voro full-

ständiga eller icke innehöUo tillräckligt antal exemplar. I flera

fall berodde förseningen eller ofullständigheten på kommissionären

i Stockholm, men merendels torde felet hava legat i bristande nog-

grannhet hos den avskickande parten.'' Då varje år ett mycket

' Kons:s protokoll d. 12 och 16 maj 1746, d. 13 juni 1752 ocli d. 24 mars 1753

(Univ:s arkiv). Angående det stora antal exemplar av avhandlingarna, som ut-

delades till nationerna, se Annerstf.dt, anf. arb., D. 3: i (1913), s. 443—44; 3: 2

(1914), s. 203. Ang. åtgärder för nedbringande av kostnaderna för disputationers

tryckning se särskilt kons;s protokoll d. 24 mars 1753.

- Kons:s protokoll d. 19 april 1776.

" Kons:s protokoll d. 8 okt. 1752, d. 31 jan. 1778, d. 27 okt. 1781, d. 22 mars

1783, d. 27 nov. 1784, d. 31 okt. 1789. Kons. till rektor vid Abo universitet d. 21
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stort antal dissertationer ventilerades, kunde det lätt hända,

att en och annan avhandling icke kom med. Ännu svårare var

det dock för emottagaren att kontrollera, att han fått, vad han

borde hava. Det betecknar därför ett stort tekniskt framsteg i

distribueringen, när bibliotekarien Gustaf Sommelius i Lund

i juli 1778 föreslog, att universiteten vid varje års början skulle

meddela varandra en alfabetisk förteckning på de året förut

utgivna dissertationerna och programmen, för att mottagaren

medelst denna skulle kunna kontrollera det ankommande aka-

demiska trycket, upptäcka defekterna och genom rekvisition kom-

plettera det felande. Som en sådan anordning syntes mycket

bidraga »till god ordnings vinnande», medföljde enligt konsi-

storiets beslut en dylik skriven lista varje sändning, som avgick

från Uppsala.^ Först 1860^ togs härvid tryckprässen till hjälp

för åstadkommande av en vad nu allmänt kallas Scripta acade-

mica-förteckning, ett förfarande, som åtminstone redan i början

av 1820-talet praktiserats av universitetet i Köpenhamn.

Enligt vad vidtagna undersökningar ge vid handen, finnas

inga upplysningar, huru de 50 exemplaren av akademiskt tryck

under 1700-talet fördelades mellan de universitet, med vilka

Uppsala inlett byte. Fördelningen synes ha verkställts av

kanslerssekreteraren; i Uppsala visste man åtminstone på 1770-

talet icke, hur den gjordes.' Sannolikt har den dock skett i

Jan. 1760. Rektor till kanslerssekreteraren Noreen d. 5 sept. 1775. (Litterae ad

varios. Univ:s arkiv.)

' Rektorsämbetet i Lund till rektorsämbetet i Uppsala d. 20 juli 1778. {Kons:s

acta.) Kons;s protokoll d. 22 aug. 1778. Kons. till kons. i Lund d. 27 okt.(!) 1784.

(Litterae ad varios. Univ:s arkiv.)

- Vid universitetets inträde i ».\kademischer Tauscliverein; 1859, varom mera

längre fram, beslöt konsistorium, att vid avsändningen av det akademiska trycket

bibliotekarien skulle uppgöra en förteckning däröver och låta befordra den till tryc-

ket. Någon dylik synes icke hava blivit bevarad i bibliotekets egna samlingar men
i Lunds universitetsbibliotek finnes en för läsåret 1859 60, undertecknad d. 2 juli

1860 av universitetets dåv. rektor, Sigurd Ribbing. Huru länge man fullföljt bruket

med tryckta listor, är osäkert. Åtminstone på 1870-talet återgick man till skrivna

förteckningar, såsom det framgår av tUl Lund anlända sändningar av akademiskt

tryck. (Välvilligt meddelande av förste bibliotekarien B. Möller.) Först på våren

1883 återupptog man seden att trycka listorna.

^ L^niversitetets rektor till kanslerssekreteraren Noreen d. 5 sept. 1775 (Litterae

ad varios. Univ:s arkiv).
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enlighet med de principer, som angivas i konsistoriets ovan-

nämnda inbjudan, d. v. s. i proportion till varje universitets

antal av ordinarie professorer. Vad Greifswald beträffar, har

det ej varit möjligt att konstatera, huruvida beslutet av 1752

någonsin satts i verkställighet. Åtminstone synes ännu 1775

Greifswald ej hava erhållit några avhandlingar från Uppsala.'

Säkert är emellertid, att om ett commercium literarium existerat,

avbröts detta, då den lilla resten av det stolta, svenska Östersjö-

väldet 18 1.4 definitivt försvann och Greifswald-universitetet

upphörde att räknas som svenskt, och bytet återupptogs icke

förrän 1859. Då de politiska förhållandena till vår östra granne

i början av iSoo-talet resulterade i en kris och Finlands besät-

tande av ryska trupper, avstannade utbytet också med Åbo.

Men redan i december i8og gjorde det gamla svenska universi-

tetet, nu under namn av Kejserliga Academien i Åbo, en hem-

ställan om fortsättande av det forna commercium literarium.

Med hänsyn till de förbindelser, som i mer än ett halvt århundrade

oavbrutet förenat de båda lärosätena och Åbo-universitetets

förtjänster emot »ett hittills gemensamt fädernesland», ville

ej konsistoriet i Uppsala, att förändringarna i de politiska för-

hållandena även skulle medföra ändringar i det litterära, varför

bytet skulle fortsättas som förut och samma antal exemplar av

det akademiska trycket som ditintills översändas enligt de

regler, som iakttogos »för de svenska academiska biblioteken».

Konsistoriet gick emellertid ännu ett steg längre. Det förklarade

sig berett att dessutom överlämna ett exemplar av allt annat

tryck, som utgick från Akademiska boktryckeriet, under förut-

sättning att kejserliga akademien förband sig till reciprocitet.

Men tyvärr tog Åbo-akademien — av vad orsak må lämnas där-

hän — ej fasta på detta förslag till utvidgning av bytesförbindel-

serna, vilken skulle hava blivit av mycket stor betydelse för de

båda lärosätena.

-

' Universitetets rektor till kanslerssekreteraren Noreen d. 5 sept. 1775 (Litterae

ad varios. Umv:s arkiv).

- Kejserliga Akademien i Åbo till konsistorium i Uppsala d. 14 dec. 1809 (Univis

acta). Konsistoriets svar d. 17 febr. 1810 (Litterae ad varios). Kons:s protokoll

d. 17 febr. och d. 12 juni 1810 (Univ;s arkiv).
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Efter 1 8 14 fördelades de 50 exemplaren säkerligen ungefär

lika mellan Lund och Abo. Då 1854 det för bytet avsedda

antalet höjdes till 60', har antagligen från den tiden eller möj-

ligen först någon gång på 1860-talet 30 exemplar sänts till Lund

och lika många till Helsingfors, en fördelning som ännu iakttages.

Väl önskade man från Lunds universitets sida år 1885 en höjning

å antalet med 10 eller 15 på grund av ökningen i antalet läro-

stolar och för att möjliggöra för alla uni\'ersitetslärarna att

kunna följa med den vetenskapliga litteraturen vid systeruni-

versitetet. Men detta förslag avböjdes, huvudsakligen på den

grund att det icke vore meningen, att alla universitetsprofes-

sorerna skulle erhålla alla avhandlingar utan endast de till

hans ämnessfär hörande.' Ett försök till fortsatt underhandling

mellan de båda bibliotekens chefer i syfte att få till stånd en över-

enskommelse i angiven riktning avstannade emellertid.

När commercium literarium sattes i gång, nämndes ingenting

om att biblioteket skulle erhålla något eller några exemplar av

det från de övriga universiteten ankommande akademiska

trycket — av Uppsala-dissertationer avlämnades vid slutet av

varje termin åtminstone i början av 1800-talet 32 exemplar till

biblioteket.' Men då vid denna tid ordinarie lärostol innehades

även av chefen för biblioteket, som således i sin egenskap av

professor erhöll del av det utifrån ankommande akademiska

trycket, torde man kunna taga för givet, att biblioteket till kom-

plettering av bristerna i leveranserna från boktryckerierna eller

till andra ändamål erhöll del härav och kunde tillgodogöra sig

detsamma. Denna möjlighet blev större, sedan biblioteket på

universitetets bekostnad övertagit inpackningen och avsänd-

ningen av Uppsalatrycket. Det var på bibliotekarien P. F. Auri-

villius' förslag som konsistoriet i september 1818 beslöt, att de

50 exemplaren skulle av bokbindaren avlämnas till biblioteket

' Kons:s protokoll d. 14 dec. 1854.
' Angående de närmare motiven för avslaget, framställda i en skrivelse till Större

akademiska konsistoriet av universitetsbibliotekarien Cl.\es Annerstedt, och

övriga hithörande handlingar se; Redogörelse för Kongl. Universitetet i Upsala under

läsåret 1885—1886, s. 30—31.

^ Kons:s protokoll d. 8 okt. 1808.
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i stället för att emot förra vanligheten »upbäras i academiens

cancellierum».' Det förefaller som om universitetsbiblioteket

sedan den tiden också övertagit distribueringen till de akademiska

lärarna av det från Lund och Åbo ankommande bytestrvcket.

I anordningarna av bytesförbindelserna med Lund och Hel-

singfors ha under de sist förflutna åren vidtagits åtskilliga för-

ändringar. Som maximital står allt fortfarande 30, men varje

bibliotek utröner först genom utsända listor eller beräknar appro-

ximativt, innan föregående läsårs avhandlingar på hösten av-

sändas, huru många exemplar av varje avhandling behövas.

Denna anordning är vidtagen därför, att icke resp. bibliotek,

för den händelse endast ett mindretal önskas, såsom fallet brukar

vara med de icke-humanistiska, skall behöva sända alla 30

exemplaren, då återstoden, sedan utdelning skett, måste lagras

hos emottagaren. Om önskade exemplar överstiga 30, måste

strykningar företagas efter den principen, att varje lärare, om
han så begär, i första rummet bör erhålla de avhandlingar, som

höra till hans ämne eller en närsläktad disciplin eller venti-

lerats inom hans fakultet eller sektion. A andra sidan står det

naturligtvis varje bibliotek fritt att vid behov rekvirera ytter-

ligare exemplar, om någon professor skulle framdeles önska ett

exemplar av en avhandling, av vilken maximitalet icke redan är

utlämnat.

Mellan Uppsala och Lund iakttages numera också den ord-

ningen, att så snart en avhandling spikats, 10 exemplar sändas

för omedelbar utdelning bland lärarna i det ämne, till vilket av-

handlingen hör. Så fortares också med det fåtal dissertationer,

som universitetsbiblioteket enligt vad nedan namnes erhåller

genom byte med Göteborgs högskola, Stockholms högskola och

Karolinska institutet. I besparingssyfte har en överenskommelse

hösten 1921 träffats mellan L^ppsala, Lund och Helsingfors, att

biblioteken tillställa varandra en efter behovet avpassad upplaga

av resp. biblioteks Scripta academica-förteckning, i stället för

att förut \-arje bibliotek lät trycka var sin förteckning över alla

de tre nämnda universitetens för byte avsedda avhandlingar.

' Kons:s protokoll d. 12 sept. 1818.

20 2I34I.
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Även med andra institutioner inom landet har universitetet

eller biblioteket knutit förbindelser, som samtidigt eller senare

resulterat i utbyte av skrifter. De viktigaste och mest betydelse-

fulla torde i detta sammanhang förtjäna att nämnas. Redan i

oktober 1764 beslöt konsistoriet på därom gjord anhållan, att

ett exemplar av alla utkommande avhandlingar skulle överlämnas

till Vetenskapsakademien.' Något vederlag härför synes icke hava

erhålhts. I februari 1885 förnyades och utvidgades beslutet att

gälla allt akademiskt tryck; numera får sig ock biblioteket

tillsänt ett exemplar av akademiens skrifter. Likartat är förhål-

landet med Kungl. Biblioteket och Riksarkivet, det förra erhöll

förmånen genom ett konsistoriebeslut i januari 1868, det senare

först i januari 1883.- Till Riksarkivet översändas naturligen

icke alla avhandlingar, utan riksarkivarien utväljer ur Scripta

academica-listan, \'ad han anser vara för institutionens veten-

skapliga uppgift behövligt. Med de nyupprättade högskolorna har

alltifrån deras grundande bvtesförbindelser etablerats. Från dem
erhåller universitetsbiblioteket för utdelning bland de akademiska

lärarna i regel 3 exemplar av alla ^•id desamma ventilerade av-

handlingar och annat akademiskt tryck; i gengäld överlämnas

lika många exemplar av avhandlingar i humanistiska och när-

liggande ämnen (såsom geografi, nationalekonomi, kyrkohistoria

och fysiologi) till Göteborgs högskola samt till Stockholms hög-

skola samma antal ahvandlingar med juridiskt, statsvetenskap-

ligt, matematiskt och naturvetenskapligt innehåll samt i de huma-

nistiska ämnen, i vilka finnas professurer. I samma mån som nya

lärostolar upprättas vid dessa högskolor, ut\idgas utan vidare

bytesområdena. Med Karolinska institutet äger ett likartat skrift-

utbyte rum, som dock endast gäller medicinska avhandlingar.

Innan jag försöker skildra uppkomsten och utvecklingen av

bytesförbindelserna med de utländska institutionerna och

lärda sällskapen, måste en anmärkning förutskickas. För tiden

^ Kons:s protokoll d. 27 okt. 1764.
' Kons;s protokoll d. 30 jan. 1868 och d. 17 jan. 1883.
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I

1800 till 1880, just då bytesförbindelserna med utlandet taga

sin början, blir redogörelsen endast skissartad, ofullständig och

, i många stycken måhända behäftad med felaktigheter. Det

behövliga urkundsmaterialet saknas nämligen till stor del, och

tiden har icke medgivit att genom förfrågningar hos resp. in-

stitutioner i utlandet få tvivelaktiga uppgifter verifierade eller

ofullständiga kompletterade. Av universitetsbibliotekets eget

I

arkiv har för denna period endast en del bevarats till våra dagar.

Särskilt påfallande är frånvaron av ingående brev, koncept

till utgående samt andra administrativa handlingar från 1800-

talet fram till början av 1880-talet. På grund av denna brist på

behövligt material såsom anteckningar om ankomsten, distri-

butionslistor m. m. är det icke möjligt att avgöra, vid vilken

tidpunkt en viss bytesförbindelse tagit sin början. Många för-

bindelser ha knutits på det sättet, att ett bibliotek, en institu-

tion eller ett sällskap översänt som gåva egna eller andras pub-

likationer. Universitetsbiblioteket har besvarat artigheten med
en likartad skänk, som stått till förfogande, och ur dylika höv-

lighetsbetygelser hava så småningom många numera regel-

bundna byten uppstått.' Även om skildringen sålunda långt

ifrån blir så uttömmande eller så exakt som önskligt varit,

kan den kanske ändå i någon mån belysa de utländska bytes-

förbindelsernas första upprinnelse.

Den institution i utlandet — undantagandes det efter i8og

icke svenska Åbo — som först trätt i regelbunden bytesför-

bindelse med universitetsbiblioteket, torde utan tvivel vara uni-

versitetet i Köpenhamn. Enligt i bibliotekets arkiv förvarade

tryckta förteckningar översände detta allt sitt akademiska tryck

från och med år i8ig. Av många sannolikhetsskäl, på vilka jag

här ej behöver ingå, hava säkerligen inga tidigare sändningar

ankommit. När den förstnämnda gåvan anmäldes i konsistoriet

i november 1822, erhöll bibliotekarien Aurivillius »tillåtelse

' Ett typiskt exempel härpå kan anföras. På den grund att universitetet

i Leiden åtskilliga gånger överlämnat värdefulla arbeten till universitetsbibliote-

ket, beslöt konsistorium d. 28 febr. 182g att inköpa ett exemplar av Scriptores

rerum Svecicarum och Linnés Egenhändiga anteckningar för att som gengåva

sändas till Leiden. I slutet av 1830-talet äro dyUka regelbundna byten i gång.

I
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och uppdrag att till universitetet i Köpenhamn vid lägligt till-

fälle översända här utkomna academiska arbeten». Och när

en ny sändning kommit biblioteket tillhanda, gavs i oktober 1827

meddelande härom till konsistoriet, som beslöt att ett exemplar

på skrivpapper av program och dissertationer skulle särskilt

avläggas för Köpenhamns räkning^ — en uppmärksamhet mot

systerinstitutionen andra sidan Sundet, som är värd att anno-

teras. Initiativet till denna bytesförbindelse, som oavbrutet

fortlevat i över ett århundrade till ömsesidigt gagn för det veten-

skapliga forskningsarbetet vid Nordens båda äldsta universitet,

togs med all säkerhet av Köpenhamn, som vid samma tid ingick

i den 1817 bildade »Akademischer Tauschverein», varom mera

nedan.

Omkring år 1825 hade således universitetsbiblioteket byte

med säkerligen endast tvenne utländska institutioner och stod

sålunda ännu mycket isolerat inom den stora biblioteksvärlden,

framför allt i jämförelse med Lund, som då redan genom den

nämnda Akademischer Tauschverein kunde glädja sig åt vid-

sträckta internationella förbindelser. Förhållandet blef emeller-

tid annorlunda, sedan Johan Henrik Schrödcr 1830 hugnats

med bibliotekariebefattningen. Otvivelaktigt har denne haft

en större betydelse för universitetsbibliotekets utveckling, än

man vanligen tillmäter honom. Framför allt har han genom sina

vidsträckta och intima förbindelser med de mera framstående

personligheterna inom landet förstått att förvärva åt sin insti-

tution en mångfald ytterst rika och värdefulla donationer såväl

av böcker och handskrifter som planscher och handteckningar.

Men Schröder har också målmedvetet strävat efter att föra bib-

lioteket i kontakt med institutioner och vetenskapliga sällskap

i utlandet. Han har synbarligen haft en öppen blick för den stora

vikten av litterära bytesförbindelser och deras betydelse för

bokanskaffningen. Vad som bevarats till vår tid av bibliotekets

korrespondens och handlingar från Schröders bibliotekariat,

visar till fullo, att han även lyckats i sina strävanden. Hade
alla papper varit i behåll, skulle bibliotekets bytesförbindelser

' Kons:s protokoll d. 23 nov. 1822 och d. 20 okt. 1827.
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från hans tid bättre kunnat följas och måhända flera kunnat

dragas fram än nu är fallet.

Schröder företog flera utländska resor till Danmark och Norge

och till de större kulturländerna. Framför allt under besöket

i England och Skottland 1836 lyckades han, förutom de stora

inköp han gjorde, även knyta förbindelser med framstående

enskilda personer och en mängd lärda sällskap och institutioner\

vilka visade sin välvilja mot det bibliotek han företrädde genom

att dit översända sina egna skrifter eller andra verk. För att

underhålla dessa förbindelser skickade Schröder å sin sida till

dessa utländska gynnare och vänner esomoftast sina egna arbeten,

framför allt de dissertationer, för vilka han presiderat." Dessa

gåvor och gengåvor, vilka i många fall fortsattes under hela

hans bibliotekarietid, kunna ju mycket väl rubriceras som byten,

och i flera fall kan man påvisa, att dessa ömsesidiga vänskaps-

betygelser lett till regelbundna utbyten. Blev icke detta alltid

följden, hava dessa förbindelser dock haft den stora nyttan

med sig, att de i många fall banat väg för framtida regelbundna

byten.

En särskild betydelse för de ovan skisserade förbindelserna

hade det också, det bör icke förglömmas, att Schröder var kal-

lad till medlem i över ett 20-tal utländska lärda samfund. Må-

hända skulle man möjligen därför kunna tänka sig, att Schröder

i sin nitälskan för dessa förbindelser handlat mera i egoistiskt

syfte och för att göra sina egna arbeten kända. I varje fall kommo
dock de böcker, som han på detta sätt förvärvade, biblioteket och

den uppsaliensiska forskningen till godo. Som bytesmaterial

utom sina egna skrifter torde han heller icke haft att tillgå mera

än ett ytterst ringa antal av övriga vid universitetet ventilerade

avhandlingar, program och inbjudningsskrifter samt förteckningen

1 Se t. ex. hans brev till E. G. Geijer d. 5 sept. 1836 (UB G 85b) och till Hans

Järta d. 14 ang. 1836 (UB F 8576).

^ Det är framför allt hans numismatiska arbeten som utsändas, såsom Cata-

logus numoriim Cuficorum in numophylacio academico Upsalicnsi (1826—27);

Numismata Angliae vetuata in numophylacio academico Upsalienst adservata (1833).

Även programmet; Incunabiila artis typographicae in Suecia (1842) utgick till flera

sällskap.
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Över Sparwenfeldts donation och C. J. Tornbergs stora katalog

över universitetsbibliotekets arabiska, persiska och turkiska

handskrifter.

'

Med ledning a\- i universitetsbibliotekets arki\- befintligt

material torde man kunna uppskatta antalet a\' de institutioner

och sällskap, med \'ilka Schröder inlett och underhållit dylika

förbindelser, till åtminstone ett 20-tal.- Några av dessa äro

av den betj^delse, att de förtjäna ett närmare omnämnande.

Med universitetsbiblioteket i Kristiania, vid vars stiftande 181

1

universitetet i Uppsala överlämnade »en Deel sjeldene samt kost-

bare Böger og Skrifter», synes ett byte hava etablerats på

slutet av 1820-talet. Då Schröder till systerinstitutionen i landet

andra sidan Kölen översände en samling academica, emottogs

den utsträckta handen med tacksamhet, och på våren 1830 an-

lände från Kristiania en återsändning disputationer, program

och föreläsningskataloger från de fyra närmast förflutna åren.'

Den inledda förbindelsen fortsattes och utvidgades under de

närmast följande årtiondena och var på 1850-talet särdeles livlig.

Då Kristianiabiblioteket i regel icke hade några avhandlingar

att avlämna, skickade det i stället tidskrifter (såsom t. ex. Nyt
'^ Catalogus centuriae librorum rarissimoruyn iiianuscript. & partlin impress-

orum . . . qua , . . Bibliothecain piiblicam acadcmiae Upsalensis . . . auxit & exornavit

I. G. Sparvenleldiiis (Upsaliae 1706); Tornberg Codices arabici, persici et turcici

Bibliothecae Regiae Universitaiis Upsaliensis (Lundae 1849).

' Övriga institutioner och lärda sällskap, vilka fingo emottaga Schröders avhand-

lingar eller till Uppsala sände egna eller andras publikationer, säkerligen i gengäld

för gåvor, fastän bevarade handlingar därom ingenting nämna, voro följande — år-

talen inom parentes angiva den tidpunkt, dä förbindelserna enligt befintliga handlingar

börjat: Det Nordiske Oldskriftsselskab (1826), Kgl. Norske Videnskabers Selskab

(1843), Finska Vetenskapssocieteten (1853), Universitetsbiblioteket {1852) och Ve-

tenskapsakademien (1828) i Petersburg, Académie Royale de Belgique (1843), Société

des antiquaires de France(i838) Numismatic Society of London (1841), Society of anti-

quaries (1825), British Museum (1847), University library i Cambridge (1852), Museum
of the antiquaries of Scotland (1828), Society of antiquaries i Newcastle upon Tyne

(1842), Akademie der Wissenschaften i Berlin {1842) och i Miinchen (1838), American

philosophical society i Philadelpliia (1846). — The Smithsonian Institution i Washimg-

ton, som 1846 trädde i verksamhet, översände genast från början sina »Contributions

to knowledge» och fortfor därmed åtminstone till 1861. Sannolikt har den ej fått

något i utbyte; först 1883 etablerades ett regelbundet byte, som under årens lopp

utvecklats att omfatta de flesta av institutets skriftserier.

' CoUegium academicum till Schröder d. 15 febr. 1815, 6 maj och 22 juli 1830

(Bibhs arkiv D 2).
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Magazin for Naturvidenskaberne) eller enskilda arbeten (såsom

t. ex. Abel, Oeuvres complétes. Christiania 1839) m. m. De
bevarade förteckningarna över ankomna försändelser ge en Iclar

föreställning om vilka värdefulla accessioner genom dem till-

fördes vårt bibliotek. Ända sedan Schröders tid fortlever för-

bindelsen med Kristiania-biblioteket; unionsupplösningen vål-

lade dock ett kortare, tillfälligt avbrott.

Till det gamla svenska universitetet i Dorpat skickade Schrö-

der 1841 en samling universitetsskrifter, vilka dess rektors-

ämbete med tacksamhet erkände.' Som erkänsla överlämnades

en beskrivning över universitetet, som år 1827 utgivits med an-

ledning av det då infallande 25-års jubileet av dess återupprät-

tande 1802.- Rektorsämbetet erbjöd därjämte för framtiden ett

utbj^te av »beiderseitigen akademischen Gelegenheitsschriften».

Löftet infriades i mars 1844, då det sedan hösten 1842 utkomna

akademiska trycket ö\'erskickades till Uppsala. Huruvida för-

bindelserna fortsatts, kan icke med stöd av bevarade handlingar

säkert avgöras men förefaller troligt. I varje fall återupptogs

bytet 1860 och har, sedan världskrigets stormar lagt sig, 1920

återknutits med republiken Estlands blomstrande högskola.

Mera av kuriositetsintresse bör nämnas, att Schröder även

sökte anknytning med det 1835 grundade universitetet i Athen.

Genom chargé d'affaires C. P. von Heidenstam överlämnade

han en föreläsningskatalog för året 1838—39. Universitetet

kände sig smickrat av uppmärksamheten, och dess prorektor

skyndade sig att till Uppsala översända program för några ter-

miner och »alla andra småskrifter, som vårt unga universitet

har publicerat», bifogande ett löfte att fortsättning för framtiden

skulle följa.' Huruvida detta infriats, får stå därhän; sannolik-

heten talar dock för att så icke skett. Och först år i8go togos

förbindelserna ånyo upp med universitetet i Athen, samtidigt

som andra förbindelser knötos med vetenskapliga samfund där.

' Rektorsämbetets i Dorpat skrivelse d. ii dec. 1841 (Bibl:s arkiv D i).

- Die Kaiserliche Universität zii Dorpat. Fiinfundzwanzig Jahre nach ihrer

Griindung. Dorpat 1827. På frampärmens insida av exemplaret har Schröder in-

skrivit: »Ex dono irniversitatis Dorpatensis 1843».

' Univis rektor till Schröder d. 26 juU 1840 (Univ. bibl:s arkiv D 1).
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Det är ägnat att väcka förvåning, att Schröder i sin strävan

att göra sitt bibliotek känt och skaffa det förbindelser icke sy-

nes hava vänt blickarna åt Tyskland. Där hyste man, såsom

strax skall visas, vid mitten av i8oo-talet ett mycket stort

intresse för utbyte av vetenskaplig litteratur universiteten

emellan. Kanhända har den svenske lärde under sina resor och

sina besök vid de stora tyska lärdomscentra under åren 1834

och 1852 icke känt sig så uppmärksammad som han väntat.

Måhända han icke velat anknyta förbindelser med de till Aka-

demischer Tauschverein anslutna universiteten, därför att Upp-

sala icke från början kommit med. Kanske visade man från tyskt

håll intet påfallande intresse för Sveriges största och äldsta

universitet, därför att det icke begärt eller sökt anslutning till

Tauschverein. Dessa och andra därmed sammanhängande spörs-

mål hava icke kunnat närmare undersökas, och deras besvarande

får därför här lämnas å sido. Säkert torde emellertid vara, åt-

minstone att döma efter anträffade handlingar, att Schröder

icke inlett bytesförbindelser med något annat tyskt universitet

än Göttingen.

1 augusti 1850 framförde professorn och bibliotekarien där-

städes C. F. C. Hoeck sitt tack för översända akademiska

skrifter.' Samtidigt svarade han på en genom en överstelöjtnant

Gebiser framförd önskan om en närmare bytesförbindelse mel-

lan Uppsala och Göttingen, att den akademiska senaten fattat

beslut, att även Uppsala universitet skulle för framtiden erhålla

alla de av och vid universitetet i Göttingen utgivna skrifterna

under förutsättning av full reciprocitet. Något liknande kon-

sistorieprotokoll för Uppsalas vidkommande har icke anträf-

fats, icke heller något som helst annat som ger vid handen en

anslutning till förslaget. Men då initiativet tagits av Schröder,

får man väl anse för givet, att ett byte verkligen etablerats och

fortsatts under de följande åren. Först 1864 upplyser accessions-

katalogen' oss om, att skrifter i utbyte erhålUts från Göttingen.

Hoeck föreslog vid samma tillfälle även ett byte av äldre aka-

' Hoeck till Schröder d. 7 aug. 1850 (Univ. bibits arkiv D 1).

' Upsala universitets-bibliotheks accessions-catalog, 10 (1864), s. 37.
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demiskt tryck före 1850, men upplysningar saknas, huru\'ida

denna proposition gillats och utförts.

Med trenne andra universitetsbibliotek i Tyskland stod dock

Uppsala i förbindelse under Schröders tid. Bonn befinnes ända

sedan 1835 regelbundet hava översänt sitt akademiska tryck.

Det förefaller minst sagt osannolikt, att man skulle hava fortfarit

därmed, om ej Uppsala till gengäld översänt sitt, fastän inga

anteckningar härom påträffats. Med all säkerhet har första

steget till denna bytesförbindelse tagits från tysk sida. — Uni-

versitetet i Tiibingen har också på 1850-talet sänt sitt akade-

miska tryck till Uppsala. Huruvida detta skett regelbundet

eller blott mera sporadiskt, kan f. n. ej avgöras. — Genom orien-

talisten professor O. F. Tullberg framförde universitetsbib-

lioteket i Leipzig till konsistoriet en önskan att få sig tilldelat

uppsaliensiskt akademiskt tryck. Denna anhållan beviljades i

oktober 185 1'; i protokollet från sammanträdet namnes dock

ingenting om reciprocitet, men Schröder, som skulle ombesörja

avskickningen, har väl tillsett, att fullgod ersättning erhölls.

I det föregående har »Akademischer Tauschverein» några

gånger omnämnts. Upphovsman och initiativtagare till den-

samma är medicine professorn vid universitetet i Marburg Samuel
Christian Lucae. Uppmärksamgjord på en bestämmelse i sta-

tuterna av år 1784 för det forna universitetet i Mainz, framlade

Lucae 1816 för den akademiska senaten i Marburg en plan att

genom byte mellan universiteten för resp. bibliotek förvärva

de vid de tyska universiteten utgivna programmen, disserta-

tionerna och de andra tillfällighetsskrifterna och därigenom göra

dem alla tillgängliga för forskningen. Genom privat gjorda för-

frågningar skaffade man sig förvissning om allmän anslutning,

varefter den akademiska senaten den 31 mars 1817 utfärdade

en officiell inbjudan, till vilken var fogad ett akademiskt program

av Lucae, till 22 tyska universitet, häri inberäknat Prag och

Wien. Nitton universitet anmälde genast sitt inträde i den före-

slagna föreningen, och i oktober 1819 övertog universitetet i

' Kons:s protokoll d. ii oktober 1851.
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Marburg definitivt ledningen av föreningen, sedan Breslau av-

stått från en inkorrekt börjad aktion i samma syfte. Univer-

sitetet i Marburg var dock endast en föreningspunkt för med-

lemmarna, skötte föreningens gemensamma angelägenheter, be-

stämde om nya deltagares inträde m. m., under det att varje

anslutet universitet självt ombesörjde sändningarna av skrifterna

till Leipzig till vars och ens därvarande kommissionär, som sedan

på mottagarens bekostnad förde dem till bestämmelseorten.

Som »Commissar des akademischen Tauschvereins» verkade

först Lucae, därefter professorn och bibliotekarien Friedrich

Rehm och från 1848 sedermera överbibliotekarien och chefen

för universitetsbiblioteket i Marburg professor Julius Caesar.'

Det stod även utom Tyskland belägna universitet fritt

att bli medlemmar i föreningen, och Köpenhamn, Krakau, Dorpat

och Warschau anmälde omedelbart sitt inträde. Mellan det

förstnämnda orli universitetet i Lund \oro \'id denna tid för-

bindelserna li\'liga', och från det danska universitetet gick snart

meddelande om den nybildade föreningen till universitetet hin-

sidan Sundet. I november 1818 gav Lundakonsistoriet med
nöje sitt samtycke till inträdet i föreningen.-' Efter hand an-

slöto sig andra tyska universitet till Tauschverein; antalet med-

lemmar hade redan 1823 vuxit till 26 (18 tyska och 8 utom Tysk-

land). I de följande åren ingingo som medlemmar universitet

i England och Holland, Schweiz, Norge (Kristiania 1847), Frank-

rike, Australien samt även vetenskapsakademierna i Miinchen,

Petersburg, Briissel och Wien m. fl., vilka lämnade en del av

sina publikationer som ekvivalent för det akademiska trycket.

' C[aesar\ Zur Geschichte des akademischen Tauschvereins (i: Centralblatt flir

Bibliothekswesen, Jahrg. 2, 1885, s. 471—473). Beträffande litteraturen i övrigt

om Tauschverein se: Ermann & Horn, Bibliographie der deittschen Universitäten,

T. I (1904), s. 16. Jfr också Dziatzko, Zum Schriftenaustaxtsch der deutschen Uni-

versitäten (i: Centralblatt fiir Bibliotheksvifesen, Jahrg. 2, 1885, s. 231—237).

^ Weibull, anf. arb., s. 293.

' Konsistoriet i Lund till biskop F. Munter i Köpenhamn d. 18 nov. 1818 (av-

skrift i Lunds univ.-bibks arkiv). Lunds exemplar av det akademiska trycket

gick också i samma sändning som Köpenhamns till Leipzig. Konsistoriets skrivelse

till kanslern d. 27 maj 1819 (avskrift i Lunds nniv.-bibl:s arkiv). Välvilligt med-

delande av förste bibliotekarien G. Carlquist.
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Snart nog lossnade emellertid föreningsbandet, när genom de lät-

tade kommunikationerna universiteten trädde i närmare inbördes

förbindelse med varandra. Själva föreningen tyckes av sig själv,

vid slutet av i88o-talet ha upphört att existera.'

Vad Uppsala vidkommer, synes hit icke hava kommit något

meddelande om föreningens konstituerande eller anmodan om
inträde. Så småningom torde väl dock saken hava blivit bekant

i initierade kretsar, men veterligen togs intet steg från universi-

tetets eller bibliotekets sida för att komma i åtnjutande av de

förmåner medlemsskap i Tauschverein medförde. Orsakerna

härtill måste, såsom redan framhållits-, tills vidare lämnas där-

hän. Emellertid avlät professor Caesar i februari 1849 ^^ o^fi"

ciell skri\'else till universitetet i Uppsala med förfrågan, huruvida

icke universitetet skulle vilja »sich bei dieser litterarischen Ver-

bindung beteiligen», samt anhöll om en officiell förklaring om
Uppsala ville inträda i föreningen. Av oförklarlig anledning

blev denna anhållan icke genast besvarad, när den hitkom. Först

i början av år 185g avlämnades till konsistorium en avskrift

därav genom pi-ofessorn, sedermera biskopen Anders Fredrik

Beckman." Att en för den vetenskapliga forskningen så viktig

handling först efter 10 år behandlades, torde vara ägnat att väcka

förvåning, och i" protokollets knapphändiga ord om skrivelsen,

»som veterligen aldrig till consistorium framkommit», torde man
kunna inlägga ett berättigat klander mot den skyldige. Efter

tagen kännedom om innehållet beslöt konsistoriet den 5 mars

1859 3^tt för universitetets räkning ingå i bytesföreningen. Bib-

liotekarien C. J. Fan t anmodades att från universitetsbiblioteket i

Lund införskaffa närmare underrättelser, vilka universitet bibliote-

ket i Lund genom föreningen hade byte med, vad som skickades och

' Caes.\r, Aniräge in Sachen des akademischen Tauschvereins (i: Centralblatt

fiir Bibliothekswesen, Jahrg. 3, 1886, s. 226. Jfr därsammastädes s. 304 och 344).

^ Jfr ovan s. 440.
' Caesars skrivelse av den 7 febr. 184g är ställd »An die Königl. Universität

zu Uppsala). Huruvida den i kons:s acta för 1859 förvarade handlingen är original

eller, såsom protokollet antvder, en avskrift, har icke undersökts. — I bibliotekarien

Fants brev till bibliotekarien E. Berling i Lund (jfr s. 444 not 2) heter det också: »Det

vore bra önskligt att Upsala Universitet sent omsider kunde få deltaga i denna akad.

Tauschverem, och bör således det tillfälle, som sig nu dertill >'ppat, ej försummas).

I
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erhölls tillbaka, genom vem försändelserna gingo, huru många exem-

plar av varje avhandling som avlämnades till biblioteket o. s. v/

Sedan bibliotekarien Edvard Berlin g i Lund avlämnat den

begärda promemorian- och denna föredragits i konsistorium,

fattades som en följd härav det beslutet, att den \'anliga upplagan

av akademiskt tryck för utdelning borde ökas med omkring 50

exemplar och att utgivare av akademiska specimina skulle åläg-

gas att utöver det förut bestämda antalet lämna ytterligare 50

gratisexemplar.^ Professor Beckman fick det delikata uppdraget

att underrätta professor Caesar om resultatet och bibliotekarie

Fant fria händer att anordna bytet i enlighet med förhållandena

i Lund.

Universitetsbibliotekets inträde i »Akademischer Tauschver-

ein» betecknar en viktig milstolpe i bytesförbindelserna, vilka

på en gång därigenom erhöllo en betj^dande tillökning. Med
huru många institutioner och lärda samfund ett utbyte då in-

letts, finnes ingenstädes med bestämdhet angivet. Antalet

torde dock kunna beräknas till över 30"; några av dessa förbindel-

' Kons:s protokoll d. 5 mars 1859.

' Fant till Berling d. 13 mars 1859 (Lunds univ.-bibl:s arkiv). En av Fant gjord

sammanfattning, daterad d. 2 april 185g, av Berlings svar finnes bland Acta till

konsistoriets protokoll för 1850 (Uni\-:s arkiv).

' Kons:s protokoll d. 6 april 1859. Mot beslutet att ålägga den disputerande att

ytterligare avlämna 50 ex. reserverade sig av principiella skäl prof. S. Ribbing.

* I professor Caesars inbjudan av 1849 äro de till föreningen då anslutna uni-

versiteten och lärda samfunden specificerade och utgjorde inalles 43: universitet och

bibliotek i Tvskland 21, utom Tvskland 17, vetenskapliga akademier 4 och i akademiskt

gymnasium. Enligt bibliotekarien Berlings nämnda promemoria hade Lund 1859

byte med 36 institutioner, av vilka 6 icke finnas upptagna i Caesars förteckning.

Enligt bevarade reversal eller s. k. Begleitschreiben — åtskilliga måste ha gått för-

lorade — erhöll Uppsala i början av 1860-talet sändningar från 23 institutioner och

lärda samfund. I S. Ribbings inbjudningsskrift till rektorsombytet i maj 1859, s. [9],

omnämnes anslutningen till Tauschverein, varigenom universitetet från över 40 uni-

versitet och lärda samfund erhåller de skrifter, som vid dem årligen utgivas. I F. F.

Carlsons inbjudningsskrift till rektorsombytet i maj 1861, s. 8, nämnas, att under som-

maren 1860 avsänts akademiskt tryck till omkring 40 utländska universitet och

lärda samfund och att biblioteket från en större del av dem fått emottaga motsva-

rande sändningar. Enligt C. A. Toréns inbjudningsskrift till rektorsombytet i maj

1864, s. II, hade biblioteket under det gångna året stått i bytesförbindelse med 18

universitet och akademier. De följande årsberättelserna innehålla inga specifika-

tioner utan endast ett omnämnande, att biblioteket erhållit publikationer i byte

från »en inängd» utländska institutioner. 1 universitetsbibliotekets tryckta acces-
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ser utgöra dock sannolikt endast en fortsättning eller ett återupp-

livande av äldre. Hu\aidparten bestod av universitet i Tyskland

samt några i Schweiz, Belgien och Nederländerna. Från svensk sida

var bytesmaterialet som förut avhandlingar, program, föreläs-

ningskataloger. När universitetets årsskrift 1861 började ut-

givas, synes den utan vidare hava lagts till sändningarna, vadan

således dessa för mottagarna fingo ett betydligt ökat veten-

skapligt \'ärde. Försändelserna från och till utlandet gingo van-

ligen genom bokhandeln; först under senare år började man med
direkta sändningar biblioteken emellan genom posten, vilket nu-

mera är regel.

I början av 1880-talet fick förvärvet av utländska akademiska

avhandlingar en ytterst värdefull tillökning. På Geografiska

kongressen i Paris 1875 väcktes förslag om åstadkommande av

ett vidsträcktare utbyte mellan de olika länderna av utkommande
vetenskapliga arbeten genom resp. regeringars försorg. En
särskild byrå för dylikt internationellt utbyte inrättades också

i januari 1876 i franska Ministére de ITnstruction publique.

Den svenska regeringen inbjöds att träda i förbindelse med den

franska, sedan en likartad svensk centralbyrå organiserats. För-

slaget avböjdes, men åtskilliga svenska vetenskapliga institu-

tioner, däribland Uppsala universitet, erbjödo sig dock att,

så vitt sig göra lät, tillmötesgå den franska regeringens önskan

genom att överlämna huvudsakligen officiella publikationer.'

Det var synbarligen denna \'älvilliga hållning, som föranledde

M. Bréal, Inspecteur general de ITnstruction publique, att i

mars 1882 på franske undervisningsministerns vägnar föreslå ett

årligt utbyte av 18 exemplar av universitetets akademiska tryck

mot akademiska avhandlingar från ett lika antal motsvarande

sionskataloger äro bvtesinstitutionerna uppräknade för åren 1864—67. Inalles

utgjorde dessa enligt nämnda källa 28. Bibliotekarien Styffe uppger i en inlaga

till rektorsämbetet av d. 31 mars 1882, att akademiskt tryck då utsändes till 40 uni-

versitet och lärda sällskap; under 1870-talet hade några få d3'lika byten tillkommit.

' Utrikesdepartementet till universitetets rektor d. 25 mars 1882. Bibliotekarien

Styffe till rektor (d. 3 juni 1882). Kon:s protokoll d. 3 juni 1882. (Univis arkiv.)

Nämnas bör också, att vid 1877 års jubelfest mottog biblioteket från franska

undervisningsministeriet en dvrbar samling fransk litteratur, uppgående till över

200 volymer.



446 SAMUEL E. BRING

institutioner i Frankrike. Bibliotekarien Styffe ansåg förslaget

synnerligen fördelaktigt, särskilt därför att de franska avhand-

lingarna voro svåra att genom köp förvärva.' För detsammas

antagande mötte dock det hinder, att ett tillräckligt antal exem-

plar av uppsaliensiska avhandlingar icke fanns att tillgå. Detta

undanröjdes dock snart genom ett beslut av mindre konsisto-

rium, varigenom den för byte avsedda upplagan av akademiska

avhandlingar ökades från iio till 130.- De av Bréal föreslagna

villkoren angående själva sändningarnas expediering föreföUo

till en början något hårda; det lyckades dock tjänstförrättande

bibliotekarien Annerstedt att i början av år 1883 med M. Bréal

träffa en definitiv uppgörelse, varigenom man i Paris gick in på

full likställighet, så att franska trycket sändes direkt och franko

till Uppsala samt \"ice versa. Mottagare i Paris ^'ar Hachette

& Co:s bokhandel, och försändelsen dit skulle innehålla 18

färdiga paket, vart och ett försett med adress till en av de 18 in-

stitutioner, med vilka universitetsbiblioteket trädde i byte.'

Antalet franska universitet har sedan dess icke ökats. För-

sändelsesättet var detsamma ända till 1920. Fraktkostnaderna

för en låda till Paris blevo emellertid då så betungande, att

universitetsbiblioteket såg sig nödsakat att hos vederbörande an-

hålla att få med posten sända det akademiska trycket direkt till

resp. adressat, vilket franska undervisningsministeriet medgav.

Utbytet av avhandlingar med de franska uni^•ersiteten har

årligen tillfört universitetsbiblioteket stora accessioner och, vad

betydelsefullare är, försändelserna från några av dem bestå

nästan uteslutande av framstående vetenskapliga verk. Ännu

värdefullare äro dock de sändningar, som biblioteket erhåller

genom byte med Ministére de Tlnstruction publique, vilket i

detta sammanhang lämpligast bör omnämnas. I september 1885

besöktes Sverige av den nyutnämnde chefen för Bibliothéque

S:te Geneviéve i Paris Henri Lavoix, som hade i officiellt

* styffe till uni\-ersitetets rektor d. 31 mars 1882.

' Mindre akademiska konsistoriets protokoll d. 6 maj 1882.

^ Mindre akademiska konsistoriets protokoll d. 27 Jan. 1883. Jfr Redogörelse

för Kongl. Universitetet i Vpsala under läsåren 1877—1SS3, s, iii, där dessa franska

institutioner uppräknas.
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uppdrag att söka träffa avtal med våra lärda institutioner om
utbyte av franskt och svenskt tryck. Franska regeringen hade

nämligen beslutit att \'id något av Paris-biblioteken skapa en

centraldepå för skandinavisk Htteratur och hade för ändamålet

utsett Bibliothéque S:te Geneviéve, emedan detta redan ägde en

betydande samling arbeten inom facket och dessutom förfogade

över en större läsesal än någon annan institution i Paris. Den
utsträckta handen fattades med glädje och i full förvissning om
de särskilda fördelar, som för biblioteket voro förknippade med
en dylik anordning. Enligt den överenskommelse, som kom
till stånd, överlämnar universitetsbiblioteket sedan dess allt vad

det kan disponera av nordisk och svensk litteratur (framför allt

tidskrifter), varemot ministeriet översänder till biblioteket av

franska staten bekostade publikationer och andra vetenskapliga

arbeten.^

Den sålunda inledda förbindelsen med franska staten erhöll

år igoo en synnerligen viktig och värdefull tillökning. Vid världs-

utställningen i Paris var anordnad en exposition av »publica-

tions savantes», avsedd att belysa utvecklingen och resultatet

av den högre undervisningen i vårt land, till \-ilken de flesta av

våra vetenskapliga institutioner, sällskap och tidskriftsredak-

tioner, ävensom myndigheter, förläggare och enskilda vetenskaps-

män, på det mest beredvilliga sätt lämnat exemplar av sina

resp. publikationer. Ävenså hade biblioteket erhållit löfte om
eventuella kompletteringar och framtida fortsättningar. Genom
en energisk insats av dåvarande vice bibliotekarien Aksel

Andersson, som på hösten 1900 för ändåmålet vistades i Paris,

träffades med franska undervisningsministeriet den överens-

kommelsen, att de utställda publikationerna jämte utkommande

fortsättningar och kompletteringar överlämnades till Bibliothéque

S:te Geneviéve, under det att universitetsbiblioteket blev upp-

fört på ministeriets distributionslistor till erhållande för all

framtid av de arbeten, som komma att utgivas på dess bekost-

nad eller under dess auspicier. Härigenom bereddes biblioteket

' Redogörelse för Kongl. Universitetet i Upsala iS8j—86, s. 39—40. Annerstedt,

Universitetsbiblioteket i8y2—i8gy (i: Upsala universitet 1872— 1897, D. 2, s. 54).
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och medelbart alla \'årt lands forskare och vetenskapsmän oskatt-

bara fördelar, ty sändningarna från Ministere de Tlnstruction

publique tillföra biblioteket standardworks, \ilka biblioteket

icke skulle kunna utan tillbakasättande av andra berättigade

krav tänka på att genom köp förvärva.'

År 1884 upprättades vid universitetet en lärareplats i slaviska

språk. För att understödja de spirande slaviska studierna

anknöt biblioteket genast förbindelser med åtskilliga ryska insti-

tutioner och sällskap; resultatet överträffade förväntningarna,

i det att redan 1887 byte kunde etableras med 12 ryska institu-

tioner^ däribland universiteten i Petersburg, Kiev och Kazan. —
Endast till ett uni\'ersitetsbibliotek i England översändes från

Uppsala aUt akademiskt tryck; detta har fortfarit sedan 1883,

då bytesförbindelse knöts med det gamla förnäma Bodleian

Library i Oxford.' Som känt är, publiceras vid de engelska uni-

versiteten inga avhandlingar; det är först under de allra senaste

åren som detta kommit i bruk vid några få »moderniserade»

universitet. Bodleiana äger därför ej något akademiskt tryck

att avlåta, men det har lämnat och lämnar andra publikationer

i stället, vilkas värde utan tvivel överstiger vad det erhåller

härifrån. Med andra universitetsbibliotek i Storbrittanien har

Uppsalabiblioteket också byte men icke med akademiskt tryck

i inskränkt mening.

Med de amerikanska universiteten inleddes bytesförbindelse

i slutet av 1880-talet. Äldst av dessa torde vara de med Uni-

versity of California i Berkely (1887), University of Nebraska i

Lincoln (1888), Johns Hopkins University i Baltimore (1889) och

University of Michigan i Ann Arbor (1889). Vid 1890-talets mitt

ökades antalet betydligt. Men detta utbyte var då mera inriktat

på andra publikationer än på »dissertations», vilka då voro av

mindre betydelse och ganska få till antalet, åtminstone i jäm-

förelse med de senare årens betydligt rikare produktion. En
ändring härutinnan inträdde efter 1904, då dåvarande vice

' Kongl. Universitetets i Upsala redogörelse igoo—igoi, s. 33, 62—63.

- Annerstedt, anf. arb., s. 54.
" Redogörelse för Kongl. Universitetet i Upsala 1883—84, s. 27.
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bibliotekarien Andersson med särskilt anslagna universitets-

medel företog en resa till Nordamerikas Förenta Stater, där

han lyckades träffa överenskommelser icke blott med en mängd
stora och viktiga institutioner, utan även med ett stort antal

universitet, vilka förbundo sig lämna sina avhandlingar i utbyte

mot de uppsaliensiska. Efter resan, som för universitetsbiblioteket

medförde givande och värdefulla resultat, utvidgades förbindel-

serna med de amerikanska universiteten ytterligare.

För närvarande uppgår antalet av de universitet och högskolor,

med vilka universitetsbiblioteket utväxlar akademiska avhandlin-

gar, till 96. Härav komma på Belgien 4, Danmark i, England i, Est-

land I, Finland 2, Frankrike 17, Holland 5, Norge i, Rumänien 3,

Schweiz 8, Spanien 2, Tjeckoslovakien i, Tyskland 25, Tysk-

Österrike 2, Nordamerika 20, Sydamerika 3. I slutsumman äro

icke medtagna 4 universitet i Ryssland, med vilka biblioteket

före 1914 hade bytesförbindelser. Dessa kunna dock icke tänkas

bliva återupptagna inom en näraliggande framtid.

I detta sammanhang bör även omnämnas bytet med tyska

skolprogram, hvilka ofta innehålla avhandlingar av vetenskapligt

värde. Då dessa ej så sällan efterfrågades på biblioteket, gjor-

des i oktober 1894 en hemställan till Ecklesiastikdepartementet

om lämpligheten av en framställning om utbyte med regering-

arna i Preussen, Bajern, Sachsen, Wiirtemberg, Baden, Meck-

lenburg och Hessen-Darmstadt. Sedan dessa givit sitt bifall

härtill, ställde Ecklesiastikdepartementet årligen 7 exemplar

av alla svenska skolprogram till bibliotekets förfogande, som själv

ombestyrde försändelserna.^ Detta byte av skolprogram fort-

lever ännu. Från en del skolor i andra länder erhållas även

skolprogram men icke genom regelbundet utbyte utan mera som

tillfälliga gåvor.

För den årliga accessionen av universitetsskrifter och skol-

program redogöres i årsberättelserna, och det torde därför vara

obehövligt att här sammanställa siffrorna. Men då dessa universi-

tetsskrifter och skolprogram inom biblioteket bilda en sluten

^ Redogörelse för Kongl. Universitetet i Upsala iSg4—g5, s. 3g, och iSgs—g6,

s. 49.

2g — ..,j4,.
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enhet och en särskild avdelning, vilken så gott som helt och

hållet, utom möjligen det allra äldsta beståndet, förvärvats

genom byte, har jag ansett det lämpligt och förenat med
intresse att försöka bestämma storleken och omfånget av denna

dissertationsavdelning. Till denna har också räknats de avhand-

lingar från Åbo och Helsingfors, som visserligen tillhöra svenska

tryckavdelningen men dock kommit till biblioteket genom byte.

Hela längden utgör i löpmeter 964.76. Att exakt uppgiva huru

många skrifter dessa nära 1,000 m. rymma, är naturligtvis omöj-

ligt utan en räkning stycke för stycke, och det har tiden ej med-

givit. Därför har jag måst nöja mig med en approximativ upp-

skattning. Dissertationsavdelningen är uppdelad i flera under-

avdelningar såsom t. ex. diss.-samlingen efter ämne, diss.-sam-

lingen efter land, en avdelning för universitetsprogram, en för

skolprogram o. s. v. Varje underavdelning är uppmätt för sig,

och för densamma har uträknats, huru många skrifter i medel-

tal belöpa sig på en meter eller stundom en halv. Detta medeltal

växlar ganska avsevärt, såsom följande tablå över franska théses

ger vid handen.

Théologie i medeltal per meter 17g

Droit » » » » 73

Médecine » » » » 216

Pharmacie » » » » 183

Lettres » » » » 95

Sciences » » » » 130

Efter en dylik beräkningsgrund uppgår antalet till den syn-

nerhgen imponerande summan av 225,160 st. skrifter. Här-

vid bör dock märkas, att till omfånget större dissertationer (fram-

för allt franska medicinska) förr ofta bundos och placerades på
bokavdelningen. På samma sätt förfares ännu med de ameri-

kanska dissertationer, som numera i ett ganska stort antal hit-

komma bundna. Det torde därför — och även av andra skäl —
icke vara oberättigadt att anse den approximativt beräknade

summan för låg.^ Kanske kommer man sanningen närmare,

' Är 1885 utgjorde det influtna akademiska trjxket, enligt årsredogörelsen

s. 39, 261 1 nummer, vUkas längd upptog omkring 7 m. Enligt denna proportion
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1

om man uppskattar antalet avhandlingar och program i uui-

versitetsbiblioteket till minst 250,000.

Universitetsbibliotekets bytesförbindelser med utländska ve-

tenskapliga institutioner och lärda samfund hava under de sist

förflutna fyra decennierna drivits fram med kraft och vunnit

en framgång, som man tidigare icke kunnat drömma om. Från

en ringa början hava de svällt ut till ett vittförgrenat nät, som
med sina trådar omspänner hela jordklotet. Även till mycket

avlägsna orter nå de publikationer som i bytessyfte utsändas

från Uppsala. Det är icke blott hela den gamla världens kultur-

länder, som på detta sätt bli delaktiga av den svenska veten-

skapliga forskningens resultat, utan även de starkt framåt-

skridande staterna i nya världen. Och till gengäld komma från

alla håll arbeten åter, vittnande om att vetenskap idkas och

kultur finnes även på platser, där man nästan skulle kunna

tro dem saknas. Det ligger ingen överdrift i påståendet, även

om detta ej kan verifieras med jämförande siffermaterial, att

intet bibliotek i Europa bedriver en så omfattande litterär bytes-

verksamhet som universitetsbiblioteket. Det torde väl vara fråga,

om något bibliotek i hela världen över huvud kan upptaga tävlan

med universitetsstadens vid Fyrisån.

Det kan här icke bli tal om att i detalj följa uppsvinget

under dessa fyra decennier eller redogöra för de olika bytes-

förbindelsernas upprinnelse eller för var och en nämna, vilket

år de börjat. Jag får nöja mig med att medelst några siffror

försöka belysa och ge en föreställning om den ståtliga utveck-

lingen, ehuru från vissa år endast approximativa beräkningar

föreligga. Ävenledes torde det vara av intresse att något närmare

skärskåda de faktorer, som bidragit till eller åstadkommit det

lysande resultatet.

På våren 1884 uppgick antalet av de utländska institutioner

och lärda sällskap, med vilka biblioteket stod i bytesförbindelse,

skulle dissertationsavdelningen innehålla omkring 360,000 skrifter, men det må
ihågkommas, att även de utländska dissertationernas omfång vuxit ganska kraftigt

under de tre sista decennierna.
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till 6i — här och i det följande inräknas även de universitet,

som i utbyte endast lämna akademiskt tryck. Av dessa lågo 24

i Tyskland, 18 i Frankrike, 5 i Belgien, 4 i Schweiz, 2 i Ryssland

och Holland, i i vardera Danmark, Norge, Österrike, Finland,

England och Australien.' Något mer än tio år senare (1897)

hade talet stigit till 761: i Europa 591, i Amerika 135, i Asien 18,

i Australien 13 och i Afrika 4.^ Ar 1906 uppskattades bytes-

förbindelserna till sannolikt omkring I,500^ och torde åren när-

mast före världskrigets utbrott hava uppnått sitt maximum,

som säkerligen närmat sig 2,000. Av många skäl har det icke

varit möjligt att räkna bytesinstitutionernas antal för år 1912

eller 1913, huru önskligt än detta skulle hava varit. I stället

har en räkning gjorts i oktober 192 1, och denna har givit till

resultat 1,804, fördelade på följande sätt:

Belgien . 51 Polen 17

Bulgarien 5 Portugal 14

Danmark (med Island) 51 Rumänien 13

England (med Skottland och Ir- Schweiz 69

land) 139 Spanien 23

Estland 3 Tjeckoslovakien 21

Finland 37 Tyskland (med Danzig) 331

Fiankrike 228 Tysk- Österrike 52

Grekland 10 Ungarn 13

Holland 35 Afrika 26

Italien 131 Nordamerika (med Canada) . . . 307

Jugoslavien 11 (därav U. S. A 290)

Lettland i Sydamerika 65

Luxemburg 3 Asien 65

Monaco i (därav Japan 21)

Norge 49 Australien 33

Emellertid måste några förklarande anmärkningar göras till

den nämnda siffran 1,804. ^ den ingå icke institutionerna och

sällskapen i det forna ryska riket, uppgående till 83. Med fler-

' Redogörelse för Kon°l. Universitetet i Upsala 1883—84, s. 27. Den där an-

givna summan 63 har reducerats med de svenska, då jag alldeles bortser från dem.

Annerstedt, senast anf, arb., s. 55.
' Andersson, Om Uppsala universitets biblioteks allmänna ställning och behof

af förhöjdt årsanslag för inköp af böcker (Uppsala 1906), s. 5.
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talet av dem torde väl inga förbindelser i den näraliggande fram-

tiden kunna anknytas/ Vidare bör framhållas, att med åtskil-

liga av de i summan inräknade institutionerna, sällskapen och

tidskriftsredaktionerna har biblioteket, sedan världskrigets stor-

mar lagt sig, ännu icke kunnat komma i kontakt. x\ndra hava

säkerligen upphört att existera, ehuru detta icke kommit till

bibliotekets kännedom. Många åter hava på grund av den

ekonomiska depressionen måst upphöra med all utgivarverksam-

het och för längre eller kortare tid nedlägga sina publikationer.

Detta gäller framför allt länderna Bulgarien, Jugoslavien, Polen

och Rumänien. Av dessa och liknande orsaker motsvarar siffran

1,804 för närvarande icke det verkliga förhållandet utan är avse-

värt för hög. Snarare skulle man vara böjd för det antagandet,

att denna summa ger en ungefärlig uppgift på de verkliga bytes-

förbindelserna sommaren 1914, där\id förlusten av de ryska kom-

penseras av de under åren 1918—1921 nytillkomna (57). I

varje fall kan man dock ställa emot varandra den blygsamma

siffran 61 från år 1884 och det imponerande talet 1,804 ^ån när-

varande tid.

Någon statistik enbart över det ankommande bytestrycket

har icke förts i universitetsbiblioteket. Byten och gåvor hava

däremot mätts och räknats tillsammans, och därom giva års-

berättelserna besked. Som redan nämnts, föres dock en nog-

grann mätning och räkning av det akademiska bytestrycket.

Det skulle naturligtvis haft sitt stora intresse att vid ett tillfälle

som detta kunna framlägga tillförlitliga siffror över allt an-

ländande tryck, förvärvat genom byte, åtminstone för ett år

eller en längre period. Men åtskilliga svårigheter hava mött

härvid. Det är ofta långt ifrån lätt att avgöra, huruvida en

anländande skrift av den stora massan dagligen inströmmande

försändelser är att anse som byte eller gåva. En dylik statistik

^ På framställning av ryska handelsdelegationen avsändes i febr. 1921 alla

sedan krigets början för Vetenskapsakademien i Petrograd här lagrade arbeten.

Enligt uppgifter i dagspressen har akademiens litterära utgivarverksamhet fort-

gått även under kriget och omstörtningsåren. I dagarna har också till bibho-

teket ingått underrättelser, att en återsändning från Petrograd snart är att

förvänta.
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skulle för närvarande heller icke ge ett fullt riktigt utslag, då det

under de sist förflutna åren ofta hänt, att bytessaker ankomma,

omfattande flera år tillbaka, stundom ända från 1914, vilka på

grund a\' krigstillståndet kvarhållits och lagrats hos avsändaren i

avvaktan på lugnare tider. Men när normala förhållanden åter

inträtt och när bytesförbindelser, som nu äro oklara eller ligga

nere, åter kommit i gång, då skall en dylik statistik åtminstone

försökas.

Sedan 191 1 har dock antalet av de årligen inkommande

periodiska publikationerna räknats, och det kan vara lämpligt

att ur årsberättelserna anföra siffrorna, emedan dessa i sin mån
ge ett begrepp om bytesförbindelsernas storlek, på samma gång

som de avspegla krigets inverkan. Till jämförelse meddelas

också antalet av de tidskrifter, som under samma år tillförts

biblioteket genom köp.

Byte Köp

1911 1,469 677

igi2 1.767 727

1913 1.894 768

1914 1.789 766

1915 I.2I4 643

1916 1,220 638

1917 881 600

1918 897 640

1919 857 644

1920 854 656

Härvid är dock att märka att i siffrorna för åren 191 1—1917

inräknats några hundratal person- och föreläsningskataloger,

årsberättelser och djdikt, under det att detta icke varit fallet

under åren 191g—20, då endast publikationer med verklig tid-

skriftskaraktär eller s. k. acta, vilka årligen utges vare sig i hel-

band eller i flera eller färre häften, samt monografiserier med-

tagits.

Den kraftiga utvecklingen av universitetsbibliotekets bytes-

förbindelser under de fyra sista decennierna har möjliggjorts

genom åtskilliga samverkande faktorer. Så länge biblioteket självt
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skulle bestrida portokostnaden för alla brev, korsband och paket,

tvingade det mycket knappa anslaget, som i första hand måste

användas till inköp av böcker och deras bindning, till största

möjliga sparsamhet i avseende på korrespondens och översän-

dande av paket till främmande länder. Denna nödtvungna

inskränkning omöjliggjorde en utvidgning av bytet, då man
icke kunde samla bytespublikationerna »på hög» och låta dem
med långa mellanrum, som fraktgods eller på annat sätt, avgå

till bestämmelseorten. Ty detta förfaringssätt, som naturligen

också belastade bibliotekets budget, vållade dessutom tidsut-

dräkt och trassel av varjehanda slag. Dessa hinder undan-

röjdes, då K. Maj:t i mars 1885 på därom gjord framställning

utsträckte även till biblioteket den portofrihet, som universitetet

redan ägde. Tack vare denna kunna numera alla bytessaker

omedelbart och allt efter som de utkomma, expedieras, varigenom

de fortare nå bestämmelseorten och utan att portot för avsänd-

ningen kostar biblioteket något. Ur årsberättelserna anföras

här nedan några siffror angående storleken av korsbands- och

paketförsändelserna till utlandet \ vilka till sin allra största del

innehålla bytestryck. Även detta material talar ju i sin mån
ett tydligt språk om bytesförbindelsernas utveckling.

1885 . ,
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fördelning fastställde Mindre akademiska konsistoriet i februari

1889 vissa normgivande grunder i syfte att förhindra allt för stort

slöseri; alla exemplar som återstå, sedan denna utdelning försig-

gått, överlämnas till biblioteket, som därigenom får ett högst

väsentligt större antal exemplar att byta med. Det akademiska

trycket fick 1861, såsom redan nämnts, en värdefull tillökning,

då Universitetets årsskrift började utgivas. Med densamma in-

leddes också självständiga byten på 1860-talet, såsom med
Naturforschende GescUschaft i Ziirich och Deutsche Geologische

Gesellschaft. År 1871 tillkom 'Bulletin météorologique mensuel

de rObservatoire d'Upsar, av vilken biblioteket synes hava dis-

ponerat några exemplar för sina byten, under det att hu\-nd-

parten av upplagan an\-ändes av observatoriet självt för liknande

ändamål.

Ett ytterst värdefullt understöd i sina bemödanden att ut-

veckla bytesförbindelserna har biblioteket fått genom den stor-

artade och välvilliga frikostighet, varmed institutioner och en-

skilda ställt och ställa sina publikationer gratis till förfogande.

Det mest lysande föredömet har givits av professor Hjalmar
Sjögren, som 1893 erbjöd 25 exemplar av den på hans initiativ

utgivna och av honom själv bekostade 'Bulletin of the Geologi-

cal Institution of the University of Uppsala'. Numera överläm-

nas så gott som hela upplagan av denna framstående tidskrift

till biblioteket — så mycket mer värdefull för bytet, som de i

densamma ingående bidragen äro skrivna på något av de tre

stora kulturspråken. Med »Geologiska bulletinen» har biblio-

teket sitt mest omfattande byte; den utsändes f. n. till icke

fullt 700 huvudsakligen naturvetenskapliga och till någon del

geografiska sällskap utanför Sverige. — Sedan 1893 förmedlar

universitetsbiblioteket uteslutande K. Humanistiska vetenskaps-

samfundets i UpjDsala litterära bytesförbindelser med utlandet.

Till en början disponerade biblioteket för detta ändamål 200

exemplar men numera omkring 450, av vilka f. n. 280 utskickas

till institutioner och sällskap, som huvudsakligen arbeta med
språkvetenskapliga och historiska uppgifter på sitt program.

— Uppsala läkareförening gav ävenledes 1893 15 exemplar
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av sina Förhandlingar; i närvarande stund förfogar biblioteket

över 350 exemplar för byte med medicinska tidskrifter och

sällskapspublikationer. — Av serien 'Arbeten utg. med under-

stöd av Vilhelm Ekmans universitetsfond' erhåller biblioteket

(sedan 1903) mellan 500 och 600 exemplar, av 'Zoologiska bi-

drag från Upsala', vilka utgivas med understöd av R. Bunsow's
zoologiska fond, sedan 1913 350 exemplar samt av 'Bref och

skrifvelser af och till Carl von Linné', för vilkas befordrande till

trycket svenska staten anslår nödiga medel, sedan 1907 1,800

exemplar. Doktor Frans Kempe, som bekostar serien 'Norr-

ländskt handbibliotek', överlämnar 100 exemplar av varje del.

Av de fem sist nämnda publikationerna utsändes för närvarande i

regeln omkring hälften av de exemplar, som biblioteket har att

röra sig med.

En annan kategori av likartat bytesmaterial utgöres av de

enskilda arbeten och tidskrifter, vilka för att kunna utgivas

erhålla understöd av statsmedel. Vid anslagens utdelning före-

skriver K. Maj:t i sådant fall, att vissa exemplar i växlande

antal och beroende på understödets storlek skola överlämnas

till universitetsbiblioteket. Åtskilliga tidskriftsredaktioner och

enskilda personer lämna som gåva ett antal exemplar, vilka för

biblioteket äro synnerligen välkomna. Av dylika tidskrifter behöva

här endast nämnas de viktigaste: Arkiv för pedagogik (30 ex.); Le

monde oriental (40 ex.); Psyke (20 ex.); Svenska litteratursällska-

pets tidskrift Samlaren och övriga publikationer (25 ex.); Studier

i modern språkvetenskap (50 ex.); Nysvenska studier (20 ex.);

Ekonomisk tidskrift (100 ex.); Statsvetenskaplig tidskrift (10 ex.),

Historisk tidskrift (25 ex.); Upplands fornminnesförenings tid-

skrift (125 ex.) och Kyrkohistorisk årsskrift (100 ex.). Inalles

erhåller biblioteket för sitt byte 80 periodiska publikationer

(tidskrifter eller serier), utgivna vare sig av enskilda sällskap

eller personer eller med understöd av statsmedel eller uteslutande

bekostade av staten. Häri äro icke inräknade universitetets

egna publikationer, ej heller de tidskrifter, vilka biblioteket får

sig tillsända i ett exemplar och äro avsedda för den svenska avdel-

ningen i Bibliothéque S:te Geneviéve. Det bör heller ej i detta
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sammanhang förglömmas, att enskilda personer för bytesändamål

årligen skänka till biblioteket flera eller färre exemplar av sina

arbeten.

Portofriheten och den jämna ökningen av behövligt bytes-

material hava ^'arit förutsättningarna för bytesförbindelsernas ut-

veckling. Men denna hade dock aldrig vunnit en sådan framgång,

om för saken intresserade personliga krafter felats. Bibliotekarierna

C. J. Fant och C. G. Styffe synas icke hava ägnat denna gren av

bibliotekstjänsten någon vidare uppmärksamhet men deras när-

maste efterföljare^ desto mera. Trots sitt rastlösa arbete på bib-

liotekets omgestaltning hade bibliotekarien Claes Annerstedt

tid övrig för bibliotekets bytesförbindelser. Han inledde per-

sonligen byte med en mångfald institutioner, framför allt som

nämnts med de franska universiteten och de ryska sällskapen,

och han lyckades också driva upp antalet avsevärt. Mer och mer

övertogs denna sida i tjänsten av dåvarande amanuensen Aksel

Andersson. Både som tjänsteman och sedermera som chef

har denne med uppoffrande av egen tid och genom personliga

underhandlingar med främmande institutioner och sällskap,

vilka han under sina talrika utländska resor besökte, upparbetat

och drivit fram bibliotekets bytesförbindelser till den höjd de

hade vid världskrigets utbrott. Det var också han, som under

en lång följd av år ensam bar bytesförbindelsernas tunga på sina

axlar, skötte distribueringen till de olika mottagarna och den

därtill hörande vidlyftiga korrespondensen.'

För ett universalbibliotek, som har till uppgift att förvärva,

förvara och göra tillgänglig all den litteratur, som kan befrämja

vetenskaplig forskning, är bokanskaffningen ett mycket svårt

problem under nuvarande tid, då bokproduktionen är ytterst

' Jfr härmed Redogörelse för K. Universitetet i Upsala iSg2—gj, s. 43, i8g4—
g^, s. 29, i8g5—g6, s. 38—48. Förf. begagnar tillfället att till bibliotekets båda f. d.

chefer, överbibliotekarierna Annerstedt och Andersson, framföra sitt vördsamma
tack för värdefulla upplysningar. Framför allt den sistnämnde har visat ett mycket

stort intresse för den uppgift, förf. tagit sig före att försöka lösa.
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riklig och anslagen till inköp i förhållande till bokflödet små
och begränsade. Det inhemska vetenskapliga arbetet har emel-

lertid icke blott behov av utan fordrar med nödvändighet en

lätt tillgång till den bästa och viktigaste htteraturen, som utgör

frukten av främmande länders vetenskapliga liv. Bvtcsför-

bindelser spela därför en mycket viktig roll i den inre admini-

strationen av ett stort modernt universalbibliotek, och de otill-

räckliga inköpsanslagen måste utfyllas genom anknytande av

nya och stegrandet av gamla bytesförbindelser med utlandets

lärda institutioner.

I detta sammanhang torde det vara obehö\'ligt att närmare

utveckla den oerhörda fördel, som universitetsbiblioteket har

haft, har och kommer att få av sina omfattande förbindelser med
institutioner och lärda samfund i utlandet. Blott några få syn-

punkter skola något framhävas. Det är — åtminstone till en

stor del — tack vare dessa bytesförbindelser, som resultatet av

svenskt vetenskapligt arbete blir bekantgjort vida utanför

vårt lands gränser. Det svenska namnet och det svenska sam-

hället blir därigenom uppmärksammat i långt avlägsna trakter,

och vad som således materiellt offras på bytesförbindelserna

kommer säkerligen i en eller annan form vårt land till godo,

förutom den litteratur som tillföres universitetsbiblioteket.

Kan det också hända, att svenska vetenskapsmän på Belgrads

gator erbjudas att köpa avhandlingar ur Uppsala universitets

årsskrift, vilka i bytesändamål utskickats men förirrat sig ur

den institution, dit de varit ämnade — sådant har inträffat —

,

så må vi dock betänka, att icke alla frön som utsås kunna
komma i godan jord utan några måste falla på hälleberget.

Genom bytesförbindelserna har Uppsala universitetsbibliotek

blivit känt av all världens större bibliotek; dess ställning inom

den internationella biblioteksvärlden har därigenom blivit en

helt annan än den, som det intog för hundra år tillbaka. Utan

sina bytesförbindelser skulle biblioteket aldrig nu hava haft en

så stor omfattning som det har. Men det är icke blott genom

sin storlek, som bibhoteket kan hävda sin rangställning bland de

europeiska universitetsbiblioteken, utan ock genom de värdefulla
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litterära skatter, som det äger och kan ställa till forskningens

förfogande. Berövat sina bytesförbindelser skulle biblioteket,

med det bokinköpsanslag det förfogar över, icke kunna fylla sin

uppgift att följa med vetenskapens framsteg och sålunda icke

heller kunna motsvara de krav, som vetenskapsmännen ha rätt

att ställa på universitetets största och viktigaste institution.

Men forskningen tillkämpar sig ständigt och jämt nya områden,

och hittills icke uppbrukade landamären bli föremål för ett

intensivt forskningsarbete, vars resultat kanske icke ligga fullt

klarlagda för den samtid, som lever mitt upp i det sjudande

arbetet. Väl är det därför sant, att genom bytesförbindelserna

tillföres biblioteket en del litteratur, som det aldrig skulle tänka

på att lägga sig till med, om det endast vore hänvisat till inköps-

vägen för dess förvärvande. Det är för övrigt en ganska vansk-

lig uppgift att på rak arm skilja agnarna från vetet, ty man kan

så lätt riskera, att, såsom det uttryckes i det gamla ordspråket,

»med badvattnet kasta ut barnet».



EN UPPSALABIBLIOTEKETS
DONATOR OCH DENNES BIBLIOTEKS-

PLANER
NÅGRA RANDANMÄRKNINGAR TILL ETT PAR RITNINGAR

Av H'J. LUNDGREN

Johan Henrik Lidéns namn är på det intimaste för-

bundet med Uppsala universitetsbibliotek. Född i Linköping

1 741, hade han bedrivit sina studier i Uppsala och efter år

1764 förvärvad magistergrad året därpå bhvit docent i lärdoms-

historien och amanuens \'id universitetsbiblioteket. Väl varade

hans tjänstgöring vid detta bibliotek ej så synnerligen länge,

då han redan i början av 1768 begav sig ut på sina resor till

Danmark, T}/skland, Holland, England och Frankrike och vid

hemkomsten till Sverige, år 1770, visserligen kvarstannade i

Uppsala, trots utnämningen till historiarum adjunkt i Lund,

men redan 1771 angreps av sin svåra giktsjukdom, som snart

nog nödgade honom att alldeles draga sig tillbaka. Han flyttade

som bekant år 1777 till Norrköping, där han sedan, bunden vid

sjukdomsbädden men ständigt litterärt verksam, framlevde sina

dagar, ända till dess döden-befriaren kom, år 1793.

Men den institution, vid \ilken Liden varit bunden som ung

amanuens, ihågkom han på flera sätt. Hans storartade me-

cenatskap kom ju till stor del universitetsbiblioteket till godo,

i det den betydande boksamling på mer än 5,000 volymer, han år

1779 skänkt Östgöta nation, år 1787 förenades med universitets-
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bibliotekets samlingar. Böcker med Lidéns kända exiibris äro

också lätta att finna i biblioteket, och utom denna bokgåva

överfördes som bekant år 1787 på biblioteket de penningmedel

som Liden och hans stj^vmoder, Fru Hedv. Sophia Liden, född

Exing, förut donerat till Östgöta nation. Avkastningen av dessa

medel utgick till avlöning åt den Liden ske amanuensen, vil-

^f/

Fig. I.

ken befattning kvarstod ända till omregleringen av amanuens-

lönerna år 1902-, och härigenom förband alltså Liden sitt namn
för all framtid med biblioteket.

' Se härom: Handlingar rörande Lidénska donation til Kongl. Academien i Up-
sala. Trjxkta som bilaga till: J. A. Lindbloms Tal vid doctorinnans fru H. S.

Lidéns . . . graf . . . lygi (Norrköping, Adolph Fred. Raam, 1791), s. 21—68.

- Genom k. brev den 3 juni 1915 sammanslogs räntan av den Lidénska

donationen med avkastningen av tvänne av professorn och bibliotekarien J. H.
ScHRöDER åren 1851 och 1854 gjorda donationer till det s. k. Lidén-Schröderska

amanuensarvodet (jfr härom närmare Uppsala nniv:s bibl:s årsberättelse för år

1915. s. 10 f.).
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Men förutom det nu nämnda finnas även många andra min-

nen av J. H. Liden i Carolina. Jag förbigår här hans stora hand-

skriftsamHngar — Dagboken från resan i 4 volymer och brev-

växlingen — och tänker blott på några ritningar, vilka även

vittna om Lidéns samlar- och bokintresse samt om hans intresse

för den ort, varest han kom att tillbringa flera år av sitt liv —

/i Uitft f.^t.\Ofl fto//ictfnfj /,'ttiftj'!.-

Norrköping. Dessa ritningar — 4 till antalet — vilka förvaras

i bibhotekets samlingar under N:o 49,208—49,211, utgöra fyra

blad arkitekturritningar, »desseiner till bibliothequesbyggnad af

trä», och ha på Lidéns uppdrag utförts i och för realiserande av en

hans älskUngstanke — en biblioteksbyggnad i Norrköping.

Som bekant var det ej blott Uppsala universitetsbibliotek

som blev föremål för Lidéns mecenatskap — han donerade även

till Vetenskaps- och Vitterhetsakademierna, till Abo, Lunds, Här-

nösands och Linköpings bibliotek. Norrköping hade vid denna

tid ännu ej något bibliotek, och det var tydligen detta förhål-
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lande som Liden ville avhjälpa. I Norrköping hade han 1777

funnit en fristad hos en vän, den litterärt intresserade hand-

landen Johan Kuhlman (f. 1738, f 1806), och det finnes många
bevis för, att Liden i industristaden vid Motala ström trivts

utmärkt och ej funnit skäl flytta sin vistelseort till fädernestaden

Linköping. I Norrköping, som vid denna tid ej räknade mer än

cirka 9,000 invånare, hade han även sin vän C. C. Gjörwells

dotter Gustava Eleonora, gift med den vittre grosshandlaren

Johan Niclas Lindahl (f. 1762, f 1813), bekant för sina sam-

lingar och sin donation till Svenska akademien. I den Kuhlman-

Lindahlska kretsen tyckes Liden funnit sig väl, och Norrköping

blev tack vare honom en mötesplats för flera av den tidens på

konstens och vetenskapens fält verksamme män. Särskilt Gjör-

well hade ju en dubbel anledning att intressera sig för Norrkö-

ping och dess förhållanden, då både hans dotter, »min söta

Stava», och hans vän Liden därstädes voro bosatta, och vad som

i Norrköping hände och skedde meddelas också ofta i Gjörwells

publikationer. Det är också ganska naturligt, att Liden ville i

Norrköping bereda ett hem för sina stora samlingar av koppar-

stick och böcker.

Fyra ritningar till detta biblioteksprojekt uppgjordes också

och förvaras, som nämnts, i Uppsala universitetsbibliotek. De
ha förut framdragits av Ernst E. Areen, som även jämfört

dem med en fullständigt identisk serie ritningar i K. Byggnads-

styrelsen, antagligen kopior av LTppsalabibhotekets. De fyra

ritningarna, i storlek 47x36 cm., äro:

i) »Dessein till Bibliotheques-Byggnad af Trä. Facade.»

2) »Profil.»

3) »Grundritning. Öfra Wåhningen.»

4) »Grundritning. Nedra Wåhningen.»

Fagaden visar en byggnad i två våningar under ett brutet

tak, med ett takfönster mitt över ingångsdörren. Denna är

befintlig mitt på byggnaden med två fönster på vardera sidan

i den lägre, nedre, våningen. Den övre, högre, våningen har fem

höga fönster. Mitt över ingångsdörren är anbragt en ornerad

medaljong med någon tänkt inskrift: »Bibliot[heca] publica insti-
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t[ut]a . . .» och ett antytt men ej exakt utfört årtal. Nedre

våningen upptar: först en förstuga, med trappan till övervå-
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ningen åt vänster, till höger ett stort rum »för Dupletter, och

andre behofver», bakom detta ett lika stort »rum för manu-

scripter», innanför förstugan tvenne »rum för Bibliothecarie».

Trappan i två omgångar för upp till en övre mindre förstuga.

30 — 2IJ4I.
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Hela övervåningen upptages för övrigt blott av »Stora Biblio-

theques Sahlen» med fyra fönster på fasaden och ett på gaveln.

Profilritningen anger här väggarna indelade i hyllfack, åtskilda

genom pilastrar och över varje fack en medaljong, antagligen

för porträtt av lärde män. Det hela är gjort med mycken smak,

och ritningarna, som äro osignerade, förefalla vara uppgjorda av

en framstående arkitekt. Ernst E. Areen skriver i ett utlåtande

(1918) angående förhållandet mellan de i Kungl. Byggnadsstyrel-

sen befintliga ritningarna och de i Uppsala universitetsbibliotek

härom; »Det konstnärliga utförandet tyder på att de författats av

Överintendenten, frih. C. F. Adelcrantz ...» I detta samman-

hang kan nämnas, att Adelcrantz uppgjort ritningar även för ett

annat hus i Norrköping, nämligen det ännu kvarstående gamla

Tullhuset. På Uppsalaritningarna finnes intet, som antyder att

de uppgjorts för Liden — det är från K. Byggnadsstyrelsens

identiska kopior, denna uppgift kunnat hämtas genom en å dessa

senare tillkommen överskrift; »Prof. Lideens Bibhotheksbyggnad

i Norrköping».

Intet finnes heller som anger vid vilken tidpunkt ritningarna

utförts. Areen gissar på slutet av 1770- eller början av 1780-

talet »i varje fall ej före 1776, enär Liden detta år tillades pro-

fessors n. h. o. v.». Men skulle man ej kunna komma tidpunkten

ännu närmare genom att tänka dels på tiden för Lidéns flytt-

ning till Norrköping och dels på hans stora bokdonationer? Före

1777, det år då han slog sig ner i Östergötlands största stad, kan

han ju knappast ha varit betänkt på att här bygga ett bibliotek,

och år 1779 skedde den stora donationen till Uppsala. Visserligen

hade han även senare stora boksamlingar kvar, men knappast

av sådant omfång, att en särskild byggnad för dem varit behöv-

lig, och man får väl antaga, att Lidéns avsikt varit att till det

publika biblioteket skänka sina egna böcker. Biblioteksprojek-

tets skala anger, att byggnaden beräknats trettio alnar lång och

bredden ungefär 14 alnar. »Stora Bibhotheques Sahlen», som

upptar nästan hela övre våningen, skulle då blivit ganska stor

och rymlig. Det förefaller därför rätt sannolikt att projektet

tillkommit något av åren 1777—1779.
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Jag har mig icke bekant några uppgifter om läget i staden, där

biblioteket skulle uppföras. Kanske var någon plats icke bestämd.

Huru som helst — det hela stannade tyvärr på papperet, vad nu

anledningen härtill kunnat vara, och den kulturtradition, som

dessa planers förverkligande kunnat innebära, gick Norrköping

förlustig. En slags tröst kan möjligen ligga däri, att även om
Lidéns bibliotek kommit till stånd, det antagligen skulle gått

förlorat i den stora branden 1822, som härjade den del av sta-

den, där det Kuhlmanska hemmet låg och där antagligen bygg-

naden skulle ha uppförts.

Dock — tanken på ett offentUgt bibliotek i Norrköping levde

kvar, och några år efter J. H. Lidéns år 1793 timade död under-

tecknade i Paris överdirektören Carl Bernhard Wadström
(f. 1746, t 179g) sitt testamente, vari han förordnade, att hans

boksamling skulle såsom »gåfwa af mig till Sjö- och Stapelstaden

Norrkjöping i Öster Göthland belägen öfwerlämnas, att af Stad-

sens därtill utsedde Committerade emottagas och såsom en be-

gynnelse till ett publikt Stadsbiblioteks' inrättande på behö-

rigt Rum upsättas och i Ordning hållas». Här var det visser-

ligen ej fråga om någon byggnad, men dock om ett publikt

biblioteks inrättande. Byggnadsfrågan löstes först år 1912, då

universitetskansleren C. Swartz donerade sin storartade villa

till stadens bibliotek och museum.

Men de fyra biblioteksritningarna i Uppsalabiblioteket äro

dock ett litet kulturdokument. De utgöra — bland många

andra — ännu ett vittnesbörd om den älskvärde bokvännens

och lärde mannens mångsidiga intressen och kulturella offervilja,

om honom som tillbragt hela sitt liv bland böcker. Och fanta-

sien drömmer så gärna över ritningens skisserade bokhyllor och

fyller dem med band, fulla av den tidens synpunkter och lärdom,

vilka skulle kunnat — om Lidéns uppsåt förverkligats — för

långa tider verka med bildningens värmande och livgivande

makt.



OM NORDINSKA HANDSKRIFTSSAM-
LINGEN I UPPSALA UNIVERSITETS-

BIBLIOTEK

NÅGRA ANTECKNINGAR

Av SVEN Ågren

I

Uppsala universitetsbiblioteks handskriftssamling intager den

Nordinska samlingen en mycket framträdande plats. Av Caro-

lina Redivivas omkring 15,000 handskrifter utgöra nämligen

Nordin-volymerna ensamma ungefär sjundedelen, åtskilligt över

2,000, vilket är en högre siffra, än någon av de övriga enskilda

handskriftssamlingarna i biblioteket kan uppvisa. I kvalita-

tivt hänseende är samlingen visserligen ej lika förnämlig. En
mycket stor procent består nämligen av avskrifter. Emellertid

ingå ju också däri stora originalsamlingar såsom — för att nämna

den förnämsta — den omfattande, högst värdefulla Gyldenstol-

peska brevväxlingen.

Någon närmare redogörelse för samlingen ur innehållssynpunkt

skall här emellertid icke lämnas. En sådan förutsätter — för att

kunna vara till någon nytta — en kännedom om de enskilda

handskrifterna av ett helt annat slag än författaren av dessa rader

är i besittning av. Mina anteckningar vilja endast utgöra några

anspråkslösa bidrag till frågorna om samlingens tillkomsthistoria,

dess förvärvande till Carolina och dess öden inom institutionen.'

Samlingens upphovsman är som bekant biskop Carl Gustaf

Nordin. Mest känd är denne genom sin insats såsom ecklesia-

' G. J. Adlerbeth har skrivit några anteckningar om den Nordinska liand-

skriftssamlingen, tryckta som bilaga till hans Lefvernesbeskrifning öfver C. G. Nordin

i K. Vitt., hist. o. ant. akad:s handlingar, lo (1816), s. 255 f.
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stikminister — om ej till namnet, så dock till gagnet — under

de sista åren av Gustav III:s regering. Såsom skapare av

och ledande kraft i den ecklesiastika beredningen tillkommer

honom i främsta rummet förtjänsten av att den Schröderheimska

pastoratshandeln avlöstes av värdigare och rättvisare förhållan-

den i fråga om det prästerliga befordringsväsendet. Under dessa

Gustav III:s sista år spelade f. ö. Nordin en framskjuten pohtisk

roll, framför allt såsom en konungatrogen ledare av prästestån-

det. Efter Gustav III:s död miste Nordin liksom andra gustavia-

ner sin plats och fick återgå till den befattning han innehaft före

17S6, ett lektorat i Härnösand. Någon politisk roll spelade han

ej längre, om man undantager, att han vid riksdagarna 1800,

1809 och 1810 alltjämt var en av de ledande i prästeståndet.

År 1805 utnämndes han till biskop i Härnösand och nedlade som

sådan till sin död 1812 ett nitiskt arbete för kyrkans och skolans

bästa.

Nordins politiska och kyrkliga gärning får emellertid ej

undanskymma hans vetenskapliga. Den tillhör väsentligen ett

tidigare skede av hans liv, åren intill 1786. Såsom en av Ihres

mest lovande lärjungar hade han år 1773 vid 24 års ålder promo-

verats efter att ha försvarat en avhandling, som utgjorde en

kritisk granskning av några källor till den svenska medeltidens

historia. Året därefter förordnades han till docent vid Uppsala

universitet i gotisk litteratur och nordiska antikviteter. Även

sedan han blivit lektor, vilket inträffade redan 1775, bibehöll

han sitt vetenskapliga intresse, och 1782 blev han i tillfälle att

åter odelat ägna sig åt vetenskapen, i det han då erhöll tjänst-

ledighet från sitt lektorat i och för arkiv- och biblioteksstudier

i Stockholm. Det arbete, för vilket tjänstledigheten beviljats,

var att förbereda utgivandet av Sveriges äldre historiska källor,

såväl författare som urkunder. Redan under sin Uppsalatid

hade Nordin börjat göra samlingar härför, speciellt under åren

1773—1775, då han tjänstgjorde såsom amanuens vid univer-

sitetsbibhoteket. Under Härnösandsåren fortsatte han därmed,

och åren 1782—1786 ägnade han sig helt däråt. Även efter för-

ordnandet till ledamot av ecklesiastikberedningen sysslade han med
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detsamma, så mycket tiden medga^. Återflyttningen till Härnö-

sand 1792 betecknade ett avbrytande av arbetet. De försök, Nor-

din senare gjorde att åter bli satt i tillfälle att fullfölja det, vunno

ej framgång. Även om det ej blev Nordin beskärt att i tryck få

se frukterna av sitt arbete på detta område, blev (jet ej resul-

tatlöst. Hans samlingar lågo väsentligen till grund för de 'Scrip-

tores rerum svecicarum medii aevi', som senare utkommo.

Till Nordins vetenskapliga gärning kan man på sätt och vis

också räkna hans samlarverksamhet. I skapandet av den stor-

artade handskriftssamlingen ligger enligt Annerstedt hans största

litterära och vetenskapliga förtjänst.'

Första upphovet till handskriftssamlingens bildande har An-

nerstedt sett i arbetet på Corpus diplomaticum, Nordins benäm-

ning på sin medeltida källpubUkation. Dock torde åtminstone

kunna ifrågasättas, om så verkligen är förhållandet. Angående

tidpunkten för det senare arbetets planerande finnes i ett brev

från Nordin till Gjörwell av den 14 sept. 1778^ följande uttalande:

»Ifrån min candidatstid har jag umgått med tankar, at en

gång få lägga handen vid ett corpus diplomaticum». Längre

fram i brevet preciseras tidpunkten närmare: ». . . Magister Fant,

med hvilken jag för sex år sedan, uti denna idée förenade mig».

Att här icke åsyftas endast ett delgivande åt Fant av en redan

tidigare hyst plan tycks framgå av ett tredje uttalande i samma
brev, där det — alltjämt i fråga om Corpus diplomaticum —
heter: ». . . som jag ifrån första stund, neml. 1772, var af den

tanka, at Wet. Acad. skulle ingå uti kostnaden». Får man utgå

från att uppgifterna i detta brev äro korrekta, skulle tanken på

ett Corpus diplomaticum alltså härröra från år 1772. Att Nordin

redan dessförinnan lagt en om också blygsam grund till sin hand-

skriftssamling framgår av hans egenhändiga anteckningar i trenne

handskrifter, N 1229, 1773 och 313. Jämte sitt eget namn har

han där annoterat i de två första årtalet 1770, i den tredje år-

talet 1771.

' Art. Nordin i Nordisk familjebok.
- Gjörwells brevväxling. Brev till Gjörwell. KB.
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Det ovan sagda motbevisas åtminstone ej av att en förteckning

över brev i Nordins ägo den 10 mars 1771^ upptager på sin

höjd ett 20-tal medeltidsbrev av samtliga 100. I detta samman-
hang kan också anföras, att den förteckning över alla tryckta

handhngar i svenska historien, som, enligt vad E. M. Fant
1812 uppger-, börjades av honom och Nordin gemensamt under

deras studenttid i Uppsala och som nu utgör N 485 a— f, ej heller

är begränsad till medeltidshandlingar.

Finns det alltså anledning att antaga, att handskriftssam-

lingen med avseende på sitt grundande ej är direkt förbunden med
arbetet på Corpus diplomaticum, så tycks sambandet ej heller

vara stort i fråga om den fortsatta utvecklingen. Icke ens för

tiden strax efter det att tanken på Corpus diplomaticum uppstått

finner man en därmed sammanhängande begränsning i samlar-

verksamheten. I ett brev till Gahm Persson av den 7 okt. 1774'

talar Nordin sålunda om de »collectioner», som »stundeligen»

sysselsätta honom. Omöjligt är ju dock ej, att han, då han
använder pluralform, har i tankarna sin handskriftssamling och

sin boksamling. Att han i varje fall vid denna tid sysslar med
åtminstone en annan samling, framgår av ett annat brev till

Gahm Persson samma år (d. 22 dec. 1774), däri han säger, att

han »flere år skrapat i hop alt hvad jag rörande Westerbotn

kunnat öfverkoma». Samma år 1774 har Nordin f. ö. inköpt

ett filosofiskt kollegium av Rydelius (N 2007) och erhållit en

juridisk samling från 1600-talet (N 1357) i gåva.*

Ser man på samlingen i dess helhet, finner man, att knappast

någon av vetenskapens och litteraturens olika grenar där är

orepresenterad. Talrikast äro historien, teologien, juridiken^

och kyrkohistorien företrädda med resp. c. 450, 275, 270 och 180

volymer. Därefter följa kameralistik med 160 volymer, vitter-

1 I N 789.
^ I en promemoria, nu liggande bland Fants brev till Rosenstern i F 830 c (UB).

' Brev till och från S. L. Gahm Persson. KB.
* Den har anteckningen: »Amico integerrimo Carol G: Nordin d. d. Petrus

Hellzén 1774».

' Hit är åtskilligt fört, som kanske rätteligen borde räknas till historien.
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het med loo, litteraturhistoria och bibhografi med 75, matematik

med 65, filosofi, medicin och språkvetenskap med vardera 50 etc.

Det är svårt att i denna mångfald kunna se, om några klara

principer varit ledande för Nordins samlarverksamhet och i så

fall vilka. Den hjälp, man härvid skulle kunna ha av hans kor-

respondens, måste man i stort sett undvara. Endast ett 30-tal

brev till honom ingå nämligen i samlingen (de flesta i N 981).

Den — visserligen ej fullständiga — genomgång av i andra sam-

lingar bevarade brev från honom, som jag företagit, har lämnat

ett mycket magert resultat. Särskilt har den stora samlingen

brev till brodern, landshövding J. M. af Nordin, i Sjöholms

arkiv (genom hovmarskalken greve Adam Lewenhaupts väl-

vilja ställda till mitt förfogande) varit för mitt vidkommande

synnerhgen litet givande. De uppgifter i här ifrågavarande

avseende, som jag påträffat, inskränka sig — förutom den förut

nämnda i fråga om Västerbotten — till följande trenne. Den 30

mars 1778 översänder kungl. sekreteraren G. von Kiörning

några »subsidier för den samling, Herr Lectorn gör af Norrländ-

ska ofrälse slägter».' Den 15 maj 1778 skriver Nordin till Gjör-

well": »Jag har tid efter annan samlat något rörande den olyckl.

Erik Sparre, hvars lefverne jag hade lust at utföra». Och 1784

sänder prosten Jonas Hollsten i Luleå ett bidrag till Nordins ar-

bete om det lappska språket.'

Till komplettering av dessa få uppgifter om de specialsam-

lingar Nordin odlat, torde det kunna vara lämpligt att lämna

en sammanställning efter ämnen av de vol3^mer, vilka åtminstone

till övervägande del utgöra hans egen händiga anteckningar,

excerpter och avskrifter. För riktningen av hans intressen bör

den vara åtminstone i någon mån belysande.

I historia finnes: den förut nämnda förteckningen över alla

tryckta handlingar i svenska historien med titeln 'Directorium

chronologico-diplomaticum Sveciae' (N 485 a—f) — ett mycket

' Brevet liksom »subsidierna» i N 953.
' Gjörwells brevväxling. Brev till Gjörwell. KB.
" N 957-
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nyttigt arbete, särskilt efter Annerstedts synnerligen omfattande

kompletteringar — vidare N 789 'Historiska anteckningar, av-

skrifter och utdrag' och N 815 'Anteckningar i historia m. m.';

Medeltidens historia: N 814 'Conspectus scriptorum rerum sueci-

carum medii sevi' (anteckningar och förarbeten), E 168 och 169

'Svenska handlingar från medeltiden' (till stor del avskrivna av

Nordin), N 267 'Äldre svenska genealogier, utdragna ex actis'

av Nordin; vartill komma i N 482 koncepter och utkast till

Nordins disputation 'Monumenta Sviogothica vetustioris aevi,

falso meritoque suspecta' och 'Skrifter och uppsatser till ett

svenskt diplomatarium' samt i N 1082 liksom i den här ovan

nämnda N 815 några anteckningar i diplomatik. Till den nyare

historien höra N 951 Nordins 'Anekdoter och handlingar till sin

tids historia' samt ett tiotal avskrifter av hans hand: N 278

'Utdrag ur Erik Dahlbergs dagbok', N 782 'Gust. Benzelstiernas

anteckningar', N 843 'Extract af de Cancelli Handlingar, som

efter Camereraren Knut Pehrssons död uti Dantzig uptagne

och af Borgmästare och Råd därsammastädes hit till Cancelliet

i Stockholm öfversände åhr 1616', N 875 'HandHngar rörande

krigsanstalterna i Tyskland 1674', N 886 'Le dessein de passer

la ligne' (en politisk paskill från 1696), N 888 Karl XI :s dag-

boksanteckningar, N 934 'Journal över riksdagen 1742—1743',

N 935 C. G. Tessins brev till C. Rudenschiöld 1743, N 938

Gust. Bonde, 'Sveriges tillstånd under Fredrik I:s regering',

N 942 'Riksrådet Lagerbergs dagbok 1755—63', N 964 'För-

teckning på svenska sändebud till utländska hov och dessas

sändebud till Sverige', N 977 Erik Wrangel, 'Kort berättelse om
min usla levnad'.^ Till dessa Nordins egenhändiga avskrifter

kunna läggas några säkerligen för hans räkning gjorda avskrifter:

N 780 'Anecdota Benzehana' i en av biskop Lindblom 1790

vidimerad avskrift, N 939 H. J. Woltemats brev från riksdagen

1746—47 till friherrinnan Schönström, f. Adlersten och N 984

S. Balters brev till samma person 1744.^

' Några av dessa böra måhända rätteligen föras till för hans räkning verk-

ställda avskrifter.

' Jfr f. ö. hans tryckta Handlingar till uplysning af swenska krigshistorien,

I, 2. (1787—88).

t
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Biografiska anteckningar av Nordins hand föreligga i N 952

och av mindre omfång, bl. a. koncepter till äreminnen i Svenska

akademien\ i N 483, 484 och 1083. N 271 är en avskrift av ge-

nealogiskt innehåll: 'Bromans Norrländska Kynqvisl eller Ge-

nealogiska tabeller över norrländska mest oadeliga ätter'.

Til] topografien höra N 1009 'El. Palmschiölds samlingar

rörande Västerbotten' i Nordins egenhändiga avskrift och N loio

'Anteckningar och avskrifter ang. Västerbotten', till stor del

av Nordins hand; till språkvetenskapen, delvis på gränsen till

diplomatik: N 10S4 'Anteckningar om auctores veteres och om
Tacitus', N 1085 'Variantes lectiones in epistolis Petri de Vineis',

N 665 'Anteckningar rör. Nordiska språken och runorna' (endast

delvis av Nordins hand) samt spridda anteckningar rörande så väl

klassiska som nordiska språken i N 482, 483 och 1082 (isländska)^

till litteraturhistorien och bibliografien N 1082 'Anteckningar

och avskrifter i litteraturhistoria' samt N 1076 'Catalogi disputa-

tionum upsaliensium' (endast till någon del av Nordins hand).'

Övergår man från de principer beträffande samlingens inne-

håll, som möjligen varit vägledande för Nordin i hans samlar-

verksamhet, till den mera yttre sidan av densamma, sättet och

tidpunkten för handskrifternas förvärv, så måste man tyvärr

konstatera, att Nordins korrespondens är än mindre upplysande.

Beklagligtvis finnas ej heller — åtminstone ej i UB — några

Nordins räkenskapsböcker, som ju annars borde ha kunnat

' Hans iör Svenska akademien författade Minnesteckningar utkommo i 2

bd 1818.

- Hans inträdestal i Svenska akademien, Anteckningar om svenska språkets

skiften frän äldsta tider till konung Karl XI.s tid, är tryckt i Sv. akad:s fiandl.

ifrån år 1786, i (1801).

' Då Adlerbeth i sin förut nämnda redogörelse för den Nordinska handskrifts-

samlingen, s. 255, säger, att Nordins egna handskrifter utgjorde den huvudsakliga

delen av samlingen, är detta en kolossal överdrift. Även om man medräknar de för

hans räkning gjorda avskrifterna, torde de egna handskrifterna ej uppgå till ett 50-

tal. Till de ovan nämnda komma N 949 och 950, hans högintressanta dagboksanteck-

ningar från 1786 till 1792 (jämte några utdrag ur hans ovannämnda 'Anekdoter',

tryckta i Histor. handhngar, 6 (1868)), och N 481 'Handhngar rör. Nordins enskilda

liv och hans verksamhet som lektor, konsistorieledamot, riksdagsman och ledamot

av ecklesiastikberedningen'.
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giva en del av intresse. Man skulle därför vara hänvisad ute-

slutande till de ägaranteckningar, som kunna stå i själva voly-

merna, om ej lyckligtvis i N 82 funnes några manuskriptförteck-

ningar, försedda med en del upplysande anteckningar.

Förteckningarna i fråga äro trenne. Den första har följande

av Nordin egenhändigt skrivna titel: 'Förteckning på den sam-

ling af Manuscripter, den jag handlade af Fru Ekholm efter

Notarien Er. Ekholms död'. Angående den andra, som är skri-

ven av Sigfr. L. Gahm Persson, står i katalogen anmärkt: »För-

modligen öfver hans egen samling, hvilken jemte den Ekholmska

köptes af Nordin». Den tredje är en förteckning på 'Manuscrip-

terna uti Gyldenstolpiska och Ehrenstenska Archivo 1759', och

vid denna anmärker katalogen: »Det masta häraf återfinnes i

Nordinska Samlingen».

Det framgår härav, att i den Nordinska samlingen med sä-

kerhet ingå handskrifter, som tillhört notarien Erik Ekholm,
samt, för så vitt katalogisatorn är riktigt underrättad, även

sådana, som tillhört Sigfr. L. Gahm Persson och Gylden-

stolpe-Ehrensteenska arkivet.

Vad då först den Ekholmska samlingen beträffar, upp-

tager den nyssnämnda förteckningen 128 nummer, åtskilliga

härav bestående av flera volymer. Bland dessa befinna sig emel-

lertid, såsom i Nordinska katalogen finnes anmärkt, en mängd

tryckta böcker, av en flyktig granskning att döma ett 50-tal.

Av de återstående c:a 75 numren ha endast ett mindre antal

igenfunnits i den Nordinska samlingen. Sex nummer äro f. ö.

lämnade blanka, och andra ha så intetsägande titlar som 'Manu-

skripter' eller 'Manuskripter af diverse innehåll'. Åter andra

upptaga handskrifter, vilka visserligen finnas representerade i

samlingen, ofta i flera exemplar, men vilkas identitet med någon

av dessa ej är möjlig att fastställa, då förteckningens nummer
ej synes återfinnas i själva volymerna. Åtminstone gäller detta

flera av dem, om vilkas identitet ingen tvekan synes kunna råda,

såsom nr 102 'Special Räkning för Vissmars Ränteri, Commiss

och Proviant, pro A° 1673—1674 och 1668' (= N 371—373).

Några anteckningar av Ekholms lätt igenkännliga penna ha ej
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påträffats i de volymer, som med säkerhet identifierats. Då här-

till kommer, att rubriken endast nämner manuskript, medan som

sagt ett 50-tal tryckta böcker också finnas upptagna på förteck-

ningen, bör man kanske ej absolut avvisa den möjligheten, att

Nordin råkat skriva rubriken på fel papper — själva förteck-

ningen är ej av hans hand.

Nu återfinnas emellertid handskrifter, som med säkerhet

tillhört Ekholm, på en förteckning, ingående som första nummer i

N 82. Den har påskriften 'Förteckning på Manuscripter i åt-

skilhga Språk och Wettenskaper. Samlade af Notarien vid Bok-

auction i Stockholm Erik Ekholm'. På denna utgöras flera

nummer, 94, 96 och 105, av Ekholms egenhändiga arbeten. Åt-

skilliga Nordinvolymer, som identifierats med nummer på den,

ha också anteckningar av Ekholms hand. Nu förhåller det sig

emellertid så, att denna förteckning enligt rubriken endast om-

fattar handskrifter in 4:0. Då den andra förteckningen däremot

upptar endast fohanter, skulle man häri synas kunna finna ett

stöd för att denna verkligen också upptar handskrifter, som

en gång tillhört Ekholm. Men då stilen är olika och det före-

faller egendomligt, att förteckningen över kvartvolymerna skulle

upptaga endast manuskript', den över folianterna både manu-

skript och tryckta böcker, anser jag det säkrast att t. v. icke

räkna med dessa folianter såsom Ekholmska handskrifter. Att i

denna samling även funnits folianter är väl antagligt, men det låter

ju mycket väl tänka sig, att förteckningen över dem förkommit.

Förteckningen över kvartvolymerna upptager 199 nummer,

av vilka en del omfatta flera volymer. Återfinnas nu alla dessa

i Nordinska samlingen? I en hel del fall har jag påträffat den

Ekholmska förteckningens nummer, skrivet med bläck på pärmens

insida eller försättsbladet, i några fall även på ryggen. Det

gäller icke mindre än 30 nummer.^ Titelbladen till 130 och 170

' Efter vad det vill synas dock med ett undantag, nr 195.

" Närmare angivet: 18 (N 1022 a), 21 (N 1196), 29 (N 1077), 35 (N 1070), 41

(N 493), 50 (N 1020), 52 (N 1178), 63 (N 1135), 64 (N587), 65 (N 764), 67 (N 751). 71

(N 1541), 74 (N 1584), 78 (N 568), 79 (U 181 b), 84 (N 720), 85 (N 703), 88 (N 496), 89

(N 1 195), 92 (N 1006). 96 (N 1066), 98 (N 1506), 103 (N 1556), 105 (N 1067), 109

(N 738), 116 (N 1095), 118 {N 1096), 144 (N530 a), 153 (N 1065, delvis), 192 (N 1068,

delvis)

.
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har jag funnit i N 1211 (en bunt, innehållande diverse). Någon
tvekan kan icke råda om att vid en systematisk genomgång av

de Nordinska handskrifterna ytterligare åtskilliga skulle påträf-

fas, som ha dessa Ekholmska nummer.' Jag måste emellertid

t. v. lämna därhän, om samtliga på Ekholmska förteckningen

upptagna handskrifter ingå i den Nordinska samlingen. Jag
måste också lämna oavgjort, om alla de handskrifter (in 4:0),

som Nordin inköpte av Ekholms änka, finnas upptagna på denna

förteckning. Åtskilliga volymer, som jag annoterat såsom an-

tagligen Ekholmska handskrifter på grund av att anteckningar

av hans hand förekomma i dem, har jag vid en— visserligen ganska

flyktig — genomläsning av Ekholmska förteckningen förgäves

sökt återfinna där. Omöjligt är ju ej, att Ekholm redan under

sin livstid avyttrat manuskript till Nordin.^

Hur som helst, tydhgt är under alla förhållanden, att en

synnerligen avsevärd del av den Nordinska handskriftssamlingen

utgöres av handskrifter, som tillhört Ekholm.^ Som notarie

vid bokauktionskammaren under en lång följd av år hade denne

haft enastående goda tillfällen att tillfredsställa den samlar-

vurm, som tycks varit honom medfödd.^ Att döma av några

ord i ett brev till Patrick Alströmer 1779 har hans samlarnit

särskilt riktat sig på den svenska lärdomshistoriens olika grenar.

Mer eller mindre långt hunna bibliografier av hans hand över

olika specialiteter — nu ingående i N 1064—io6g — visa ock,

att han sökt utnyttja vad som fallit i hans händer. Utom de

bibliografiska anteckningarna finnas en mångfald anteckningar

och excerpter av honom, särskilt i språkvetenskap^ litteratur-

' Förteckningarna i N 82 påträffades av mig först då jag redan gjort en sådan

mera systematisk genomgång — dock endast av de i äldre tid bundna volymerna

(jfr nedan)
^ Man finner sålunda av ett Ekholms brev till kommerserådet Patrick Alströmer

av d. 22 sept. 1779 (i UB G 6: 18), att han erbjudit denne att inköpa hans musik-

historiska samling.

' SvLWAX omnämner i Sv. pressens lust. till statshvälfningen 1772 (189O), s. 234 f.,

att Ekholms efterlämnade excerpter och samlingar genom Nordin kommit till UB.

Jfr även Sylwan, s. 422.
* Gahm ger honom det mindre vackra betyget »en stor bokskinnare och gemen

karl». Sylw.\n, anf. arb., s. 235.

* Om hans av trycket utgivna, ej värdelösa språkliga arbeten se Sv. biogr. lexi-

kon, N. F. 3, s. 273 f., NoREEN, Vårt språk, Bd i (1903), s. 204 ff,
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historia och teologi. Mycket härav torde lian ha använt för

sina många tidskriftsföretag/

Bland de teologiska samlingarna lägger man särskilt märke

till dem, som angå vad katalogen kallar 'Religionsprocesser'

med bl. a. underavdelningarna 'Herrnhutica' och 'Pietistica'.

I E. M. Fants promemoria angående den Nordinska samlingen

från 1813'^ heter det också: »I svenska kyrkohistorien och fordna

religions stridigheter tror jag icke at en sådan samling finnes på

något ställe». Anteckningar och avskrifter av Ekholms hand

finnas här i ganska stor mängd, och åtminstone en mvcket av-

sevärd del av dessa handlingar tyckas ha kommit i Nordins ägo

med de Ekholmska samlingarna. De här ifrågavarande akterna,

vilka i ej obetydlig utsträckning utgöras av original och synas

ha utgjort en av huvudkällorna för den kyrkohistoriska forsk-

ningen på dessa områden, torde ej ha förvärvats av Ekholm

på auktioner utan på ett mer personligt sätt kommit i hans händer.

Ekholm var nämligen en ivrig herrnhutare^ och hans svärfar,

krigskommissarien Johan Briant, hade varit en av pietister-

nas mera bemärkta män.*

Med den Ekholmska samlingen har Nordin, för så vitt kata-

logens ovan anförda uppgift är riktig, förvärvat även den Gahm-
ska, d. v. s. i så fall väl delar därav\ Vad katalogisatorn här-

vid stöder sig på, känner jag ej. Någon antydan därom på

' Om dessa se likaledes Sv. biogr. lexikon samt Sylwan, anf. arb., s. 234 ff.,

420 ff.

^ I UB F 830 c. Se om denna nedan.
' Se Syl\v.\n, anf. arb., s. 235. Jfr f. ö. att några av den bekante pietisten Sven

RosÉx's brev äro kända endast i av Ekholm verkställda avskrifter och avtr3'ckta

efter dem i Linderholm's edition av Rosén's Skrifter och bref (1910), s. XVI,
266 ff, 272 ff. (Linderholm känner ej till eller nämner åtminstone ej avskrivarens

namn.) Jfr vidare J. Flgdm.\rk i Holmia (1898), s. 64 ff.

* Handlingar rörande honom finnas bl. a. i N 49 och 58. N 19 'Corps de la théo-

logie des églises réformées' var tillägnad Briants far. — Om Briant se bl. a. Käll-

ström, Bidrag till den sv. pietismens hist. 1 (1894), s. 147, 151. Att J. Briant var

Ekholms svärfar framgår av några papper i N 281: 16. På ett kvitto kallar Christina

Charlotta Nordencreutz Ekholm sin måg, och på ett koncept, uppsatt av Ekholm
för svärmoderns räkning, kallas hon änka till framl. krigskommissarien Johan Briant.

^ Stora delar av G.\hm's samlingar förefinnas ju som bekant på andra håll,

särskilt i UB (huvudsak!, å avdelningarna S, U och X), KB och Växjö stifts- och

lärov.-bibliotek.
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annat håll har jag ej heller påträffat. Jag måste därför inskränka

mig till att utan vidare kommentarer anföra hans uppgift.' Jag

tilltror mig alltså ej heller att avgöra, om den förut nämnda,

av Gahm Persson skrivna förteckningen, vars nummer åtmin-

stone i ganska stor utsträckning återfinnas i Nordinska samlingen,

verkligen, såsom katalogisatorn förmodar, upptar hans egna, av

Nordin förvärvade manuskript.

Enligt den förut omnämnda kataloganteckningen återfinnas

i Nordinska samlingen de flesta av de handskrifter, som äro upp-

tagna i förteckningen över Gyldenstolpeska och Ehren-
steenska arkivet av år 1759. Dessas identifiering vållar icke

samma svårigheter som de Ekholmskas. De utgöras nämligen

till övervägande del av kanslipresidenten greve Nils G yIden-

st olpe's ([ 1709) och hans familjs korrespondens, vartill ansluter

sig hans svärfaders, kungliga rådet Edvard Ehrensteen's

(f 1686), brevväxling. Tillsammans fylla dessa brevväxlingar

32 stora foliovolymer och en kvartvolym (N 442—473 och N
993). Härtill komma fem foliovolymer Gyldenstolpes diploma-

tiska koncepter och övriga diplomatiska akter i N 431—436.

Dessa Gyldenstolpes av forskare mycket utnyttjade papper''

utgöra väl det värdefullaste i hela den Nordinska samlingen.

Den omtalade förteckningen i N 82 upptar emellertid åt-

skilliga nummer utom de nu nämnda. Att åtminstone något

härav finnes i Nordinska samlingen är säkert. Sålunda är för-

teckningens II: 6 'Stiernhielmii Meditationes de principiis uni-

versi' säkerligen identisk med N 539 c.

Hur ha nu dessa Gyldenstolpeska papper och handskrifter

kommit i Nordins ägo? Beträffande en av dem, N 244 'Hand-

lingar i svenska historien', lämnar en anteckning av Nordin'

upplysning. Enligt denna har handskriften i fråga, som tillhört

Ehrensteen, av Nordin inköpts på Gyldenstolpeska bokauktionen

' Katalogens uppgifter ang. förteckningarna i N 82 äro visserligen inte i alla

sina detaljer riktiga (se nedan s. 494), men å andra sidan förefaller det inte troligt,

att en sådan uppgift som denna kunnat lämnas utan att ha någon grund.

^ Bl. a. har F. F. Carlson använt dem i stor utsträckning för sin Sveriges his-

toria under konungarne af pfahiska huset. Se särskilt företalet till Del 3.

' I själva handskriften, bl. 93.
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i Stockholm i mars 1788.' Det är väl då antagligt, att alla de

G5'ldenstolpeska och Ehrensteenska papper, som finnas i Nor-

dinska samlingen, förvärvats vid samma tillfälle.

Någon tryckt förteckning över de på denna Gyldenstolpeska

auktion försålda böcker och handskrifter tycks ej finnas.^ Auk-

tionen har jag ej heller funnit omnämnd någonstädes/ Måhända

är det icke uteslutet, att här är fråga om en försäljning imder

hand, ej någon offentligt utlyst auktion. Detta förefaller så

mycket troligare, som det icke gällde att försälja en avlidens

kvarlåtenskap utan en levande, högt uppsatt mans samling.

Den, som vid Nordins förvärv var ägare till Nils Gylden-

stolpes papper, var nämligen hans sonson, förre landshövdingen

greve Nils Filip Gyldenstolpe.^ Dennes affärer voro icke

lysande, och just år 1787 lämnade han hovet, ruinerad på grund

av dålig hushållning.' Säkerligen har det Nordinska förvärvet

skett just i samband härmed. Att Nordin stått i de närmare

relationer till Gyldenstolpe, som ett sådant underhandsköp

kanske förutsätter, är säkert. Av Nordins brev till brodern,

Johan Magnus, framgår, att bägge bröderna i honom sågo sin

»gynnare». Möjligen härrörde sig bekantskapen från den tid,

då Johan Magnus var landssekreterare i Gävle samtidigt med
att greven var landshövding där. Carl Gustafs utnämning till

lektor vid unga år tycks sedan till stor del varit Gyldenstolpes

förtjänst." Vid Nordins andra bröllop 1788 var greven »i faders

ställe, det han länge varit för mig».' Å andra sidan gjorde brö-

derna honom gentjänster i hans ekonomiska trångmål."

* Nordinska katalogisatorn, som förtjänsten tillkommer att ha uppmärksammat
anteckningen, har felaktigt 1778.

" Åtminstone upptar ej Almquist någon i Sveriges bibliografiska litteratur.

" Några grundligare efterforskningar ha dock ej gjorts.

* Av en i N 82 befintlig förteckning på handlingar, låntagne från kammarherren,

greve N. Gyldenstolpe 1761, framgår att denne då var samlingens ägare, och enl.

ett brev från E. af Sotberg till Gjörwell 23 juli 1779 (Gjörwells brevväxling. Brev

till Gjörwell. KB) ägde den då till landshövding avancerade greve G. många doku-

ment såväl från sin farfar som sin farmors far.

* Se Nordisk familjebok, art. Gyldenstolpe.
° C. G. Nordins brev d. 27 april, i och 11 maj 1775 (Sjöholms arkiv).

' Breven d. 17 och 27 nov. 1788.

" Se t. ex. brevet d. 12 aug. 1790: »Wår Gynnare Gr. är åter uti Peninge behof

pä 2000 Rdr,) och fortsättningen.
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De upplysningar angående den Nordinska samlingens pro-

veniens, som de i N 82 ingående förteckningarna lämnat, kom-

pletteras i någon mån av de uppgifter, som stått att vinna genom
efterforskande av ägaranteckningar i själva volymerna.'

Författaren av den Nordinska foliokatalogen (UB) har fäst upp-

märksamheten på att i Nordinska samhngen ingå delar av en

äldre samling av acta publica och andra handlingar rörande Sve-

riges historia. Vid N 249—257 'General-register öfver acta pub-

lica m. m.' har han sålunda anmärkt: »Författaren till detta

Register har med vissa tecken utmärkt de handlingar, som funnits

i hans Samling, hvilken bestått af många särskildta Tomer:

såsom Riks-Acta, Adels-Tom, Mynt-Tom, Retnings- och Skatt-

läggnings-Tom, Tobakshandeln, Salthandeln, Acta Danica m. fl.,

af hvilka Tomer flera ännu finnas i Nordinska Samlingen, såsom

Mynt-Tomerna m. m. Det är samme Samlare, hvars hand så

ofta förekommer i Nordinska Samlingen. (Månne icke Sven

Lejonmark, hvars stora Samling af handskrifter blifvid sking-

rad?).» Och vid N 402—404 heter det: »Hvarje volym med före-

gående Register af obekant, men i Nord. Sami. ofta förekommande

hand, från första hälften af 1700-talet». Vid ytterligare åtskil-

liga volymer finnas anteckningar, som hänvisa till samma sam-

ling, nämligen vid N 197, 258, 260, 352—354. 355- 362, 363,

376—379. 386.

Författaren av foliokatalogen uttalar, som vi sett, den för-

modan, att den här ifrågavarande samlaren är Sven Leijon-

marck, arkivman, vice president i Äbo hovrätt (j 1728). Samma
förmodan återkommer i katalogen vid N 402—404. En jäm-

förelse med Leijonmarcks stil visar emellertid, att i varje fall

ej den »ofta förekommande obekanta handen» är Leijonmarcks.

Samlingen skulle ju möjligen ändock kunna ha varit hans. Det

har emellertid lyckats mig att konstatera, att samlingen härrör

' Då några stickprov visade, att katalogernas proveniensuppgifter ingalunda

voro fullständiga, har en genomgång av själva handskrifterna företagits. På grund

av tidens knapphet har den begränsats till de vid universitetsbibliotekets förvärv

av samlingen bundna volymerna.

31 — =I3)>.
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icke från Leijonmarck utan från kammarrådet Carl Henrik

Wattrang.
Vid genomgång av Nordinska katalogen och själva handskrif-

terna fann jag, att i Nordinska samlingen funnos en del volymer,

som tillhört medlemmar av ätten Wattrang. Sålunda hade N 410

'Des Fiirstenthums Esthen Ritter- und Landrecht' och N 412

'Liefländische Lehen- und Landrechte' på titelbladet namnet

C. H. Watrangh', och N 697 'Annotata ex lectione Domini Pro-

fessoris Schefferi in politicam, incepta d. 6 Novemb. 1676' hade

på omslagets yttersida anteckningen: »Gustaff Wattrangh é

possessor huius libri». Vidare uppgav katalogen, att N 1218

tillhört Jacob Wattrang (] i6g8), »hvars stil återfinnes på titel-

bladet», att i N 1358 »J. Wattrangs stil återfinnes i marginal-

anteckningarne», att N 190 'Brevis enarratio rerum bello gestarum

ab initio regiminis Regis Caroli Gustavi ad confectam auspiciis

Caroli XI™i undique pacem . . . Auct. Jacobo Wattrang' »varit

Auctors eget exemplar», att N 208 utgjordes av originalbrev till

vice amiralen Gustaf Wattrang samt att N 1028—1029 'Carl

Henrik Wattrangs Reesebok eller Diarium 1694—1696' var

original. Det fanns alltså grundad anledning att undersöka

eventuella Wattrangska kataloger. Almquist upptog en sådan:

»Förtekning på framl. välborne herr Carl Hindr. Wattrangs

[f. 1713; t 1766] efterlemnade bibhotheque. + Forts. Stockholm,

Lars Salvius, u. år [aukt. 1767 '"/a ^ch '^'/s^-* -Där stod vidare

anmärkt, att s. 20—36 i fortsättningen upptogo »Manuscripter

(af hvilka en del är i K. bibi.)» och att i samlingen »ingick äfven

kammarrådet C. H. Wattrangs (t 1733) bibliotek».

Vid granskning av katalogen visade det sig, att sex av de

nämnda nio volymerna där återfunnos. N 190, 697, 1028—1029

hade på pärmens insida med blyerts skrivna nummer, vilka

överensstämde med katalogens. N 410 och 412 hade visserligen

ej sådana nummer, men någon tvekan torde väl ändå ej kunna

råda om att de äro identiska med auktionskatalogens nummer
103 och 102. Vad N 1218 och 1358 beträffar, ha de ingen så

' Katalogen uppger felaktigt i fråga om N 410 C. J. Watrangh. I fråga om N
412 liksom ifråga om N 697 har den ingen proveniensuppgift alls.
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utpräglad titel, att det varit möjligt att utan ledning av auktions-

nummer — sådana finnas ej i dem — konstatera deras identitet

med något nummer i katalogen. Beträffande N 208 'Brev till

amiral G. Wattrang' torde man däremot med bestämdhet kunna
säga, att de ej försålts på denna auktion. Någon titel i katalogen,

som kan passa in på dem, finns ej, då det väl får anses uteslutet,

att en sådan volym kunnat betecknas såsom 'Miscellanea'.

Saknades sålunda denna i Wattrangska katalogen, så visade

sig å andra sidan, att ytterligare ett stort antal av den Nordinska

samlingens handskrifter återfunnos i densamma. N 76, 113,

174. 249—258, 288, 352, 353, 355, 376, 377, 379, 386, 401, 421,

424, 425, 580, 1020, 1353, 1429 ha sålunda såväl titlar som num-
mer överensstämmande med Wattrangska katalogens.^ Bland

de här uppräknade äro som synes en hel del av dem, som den

Nordinska katalogisatorn angivit såsom förmodligen tillhörande

den Leijonmarckska samlingen. Då nu R. von der Hardt,

-som Carlander i sitt arbete Svenska bibliotek och ex-libris-

fäster uppmärksamheten på, i sin Holmia literata kallar kam-

marrådet C. H. Wattrang »Recessuum & auctorum publicorum

collector curiosissimus», ligger det ju nära till hands att antaga,

att det är Wattrangs och ej Leijonmarcks samling, som vi här ha

rester av. En jämförelse mellan C. H. Wattrangs stil sådan den

föreligger i namnteckningarna i N 410 och 412 och i reseboken

(N 1028—1029) ^ 6^13. sidan samt »den ofta förekommande obe-

kanta handen» å andra sidan verkar dock ej övertygande. Ett

inhäftat blad i N 1028^ uppvisar visserligen en stil, som mycket

påminner om den obekanta handens, men denna avviker så

högst väsentligt från den annars i reseboken förekommande,

att man närmast är böjd att ta den för en främmande hand. I

en i N 288 förekommande egenhändig 'Specification på Mitt

'IN 355, 376 o. 425, som äro bundna i UB, ingår även annat. — Olof Sparr-

mans Svenska bokförråd (N 76) upptager Carlander {Svenska bibliotek och ex-libris,

2: 2 (1902), s. 463) bland de 4 handskrifter ur Wattrangska samlingen, som han

säger finnas i KB. Då Wattrang-katalogens nummer för Sparrmans bokförråd (106)

återfinnes i N 76, torde det emellertid få antagas vara ett annat exemplar av samma
handskrift, som finnes i KB.

- 2; 2, s. 463.
' Efter s. 124.
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huusfolk', undertecknad av C. H. Wattrang den 27 nov. 1714,

har man emellertid prov på en stil, som till punkt och pricka

överensstämmer med den obekanta handens. Det kan inte

råda någon tvekan om att C. H. Wattrang är den samlare, om
vilken Nordinska katalogen talar.

C. H. Wattrangs stil återfinnes även i åtskilliga \'olymer, som

ej ha den Wattrangska katalogens nummer, men vilkas titlar

stämma med dess titlar. Om deras identitet synes man därför

ej behöva hysa något tvivel. Handskrifter av detta slag äro

N 195, 197, 363, 402—404 och 408 samt till en del de i UB ny-

bundna 36g och 392. Säkerligen finnas än fler Wattrangvolymer

i Nordinska samlingen.' Tiden har tyvärr ej medgivit grundli-

gare efterforskningar.

Såsom redan nämnts, finnas i den del av Wattrangska sam-

lingen, som kommit i Nordins ägo, utom kammarrådet Wattrang

ä\-en fadern, protokolls- och revisionssekreteraren, ledamoten

av lagkommissionen Jakob Wattrang (f 1698) samt kusinen,

vice amiralen Gustaf Wattrang (| 1716) representerade. Jakob

Wattrang tycks själv ha varit något av samlare. Åtminstone

nämner Palmskiöld honom som ägare till ett exemplar av Mes-

senii Historia om Karl IX.'' Säkerligen är det detta exemplar,

som finnes i N 174.

Utom i fråga om Wattrangska samlingen har genomgång

av en auktionskatalog, föranledd av ägaranteckning, lett till

resultat i ytterligare ett fall. I N 1321 Elias Pihlgren, 'Det til

sit Nederfall lutande Swerige' fanns en egenhändig anteckning

av den kände boktryckaren och förläggaren Lars Salvius

(t 1773)' varav framgick, att Salvius varit ägare till denna volym.

Nu hade denna volj-m på ryggen tryckt »Manuscript Tom XLII»,

vilken ryggtitel — med nummer från I till XLIX — återfinnes

på II andra kvartvolymer i den Nordinska samlingen, näml.

N 579, 869, 1016, 1248, 1249, 1250, 1326, 1526, 1751, 2008 och

' I S 161 ingår en handskrift, som tillhört Wattrang. Se nedan. Några brev

till kammarrådet Wattrang finnas i N 981.

- Palmsk. 353, s. 401. Jfr Nordinska kat. vid N 176.
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2025. Vid jämförelse med Salviska bokauktionskatalogen från

1774 visade det sig, att alla stodo upptagna där och att i dem
förekommande överstrukna blyertsnummer stämde med den

Salviska katalogens nummer. Då dessa nummer voro desamma
som de på ryggen tryckta, är det tydligt, att det är i Salvii bib-

liotek, som handskrifterna försetts med här ifrågavarande band

och signa/ Av folianterna torde åtminstone fyra, N 8, 12, 14 och

340, ha tillhört Salvius.^

Bland i Nordinska samlingen representerade äldre ägare'

märkes f. ö. Jakob Troilius (| 1717 som kyrkoherde i Husby

i Dalarne). Han har ägt åtminstone 16 av de Nordinska hand-

skrifterna, nämligen N 622, 792—795, 822, 911, 1294, 1295,

1518, 1650, 1878, 1902, 1903, 1935, 1941- Volymerna har han

själv låtit binda, såsom hans egenhändiga anteckning på pärmens

insida i de flesta volymerna intygar. Flertalet består av hans

till stor del egenhändiga avskrifter.* Bland dessa lägger man
märke till en efter originalet gjord avskrift av Samuel Columbi
En svensk ordeskötsel, huvudhandskriften för Stjernströms och

Noreens edition av år 1881.^

Endast en del av alla de nu omnämnda samlingar, som i

större eller mindre utsträckning ingå i den Nordinska samlingen,

' Sedan ovanstående redogörelse redan lämnats till trycket, har jag funnit

en förut av mig ej observerad anteckning i Fantska katalogen (Bibi. ark. M 14 —
efter oinb. in 4:0 756), att här ifrågavarande manuskript tillhört Salvius. Där upp-

tagas ytterligare några nummer, av vilka jag endast lyckats identifiera ett, näml.

nuv. N 756. Att volymen vid handskriftsgenomgången undgått mig beror på att ny

signeringslapp klistrats över det äldre tryckta signum.

- De äro säkerligen identiska med katalogens nummer 10, 4, 18 och 38.

^ Jag lämnar här en förteckning på en del av dem: Ulrika Eleonora d. y.

(N 12, 97, 1696, 1705, 1841), T. Blixenstierna (N 524 a—c, 1422), C. F. afEckleff
(N 986—992). C. D. Ehrenpreus (N 178, 311), J. Fischerström (N 153, 758), E.

Gyllengrip (N 178, 311), P. Psilanderhielm (N 522 b, 1022), C. J. Renmarck
(N 634, 64g, 734, 1046, 1047, 1107), C. G. RoTHLiEB (N 1271, 1273, 1276, 1278, 1309),

c. G. Sandmark (N 554, 556, 557, 615), J. H. Schutzercrantz (N 114, 499, 522 b),

E. Sparre (N 172, jfr Gödel i NTBB, i, s. 142), Stephanius (R 693. Åtm. enl. Gödel,

Fornnorsk.-isl. litt. i Sverige, i (1897), s. loi ff.), A. L. Stjerneld (N 199, 675, 1432 b),

Uppsala domkyrka (C 155. Se Gödel, Sveriges medelUdsliit. (1916), s. 84 f.).

* Carlander^, 2: I, s. 179, tycks tro, att en på Kungl. bibi. befintlig volym rym-

mer alla Troilii avskrifter.

* Se inledningen, s. i ff.
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har Nordin förvärvat direkt. Sålunda måste tydligen den Watt-

rangska, som såldes 1767, ha gått genom andra händer, innan

den kom i Nordins. Jag måste emellertid liksom beträffande

de andra lämna därhän genom vilka den då kan ha passerat.

Så gott som alla förvärv torde härröra från tiden 1770

—

1792 med tj^ngdpunkten förlagd till Stockholmsvistelsen 1782

—

1792. Från denna tid datera sig bl. a. de största kända accessio-

nerna — de Ekholmska och Gyldenstolpeska samlingarna. Den

förra torde ha kommit i Nordins ägo i slutet av 1784 eller bör-

jan av 1785', den senare, som redan nämnts, sannolikt 1787.

Att återflyttningen till Härnösand 1792 i stort sett betecknar slut-

punkten för Nordins samlarperiod är ju i och för sig antagligt,

då möjligheterna väl få anses varit ganska begränsade att i

Härnösand i någon avsevärdare utsträckning sörja för acces-

sion till en handskriftssamling. Härtill kommer att, enligt vad

Nordins måg, häradshövding Wallgren, i ett brev till G. J. Adler-

beth av den 9 aug. 1812^ uppgav, »de mångfaldiga packlårar,

hvilka Herr Biskoppen i lifstiden, vid flyttningen 1792 från

Stockholm, lät för sine Böckers och manuscripters förvarande

hopslå, sedermera till större delen ej blefvo öppnade under hans

lifstid».' En härifrån något avvikande, men för frågan om
Nordins befattning med sina handskrifter under den senare Härnö-

sandstiden i samma riktning pekande uppgift lämnar prosten

A. Renström i ett brev till E. M. Fant.* Efter att ha omnämnt,

att Nordins papper voro i förvar i sterbhuset men utan reda och

ordning, fortsätter han: »Hvvad historiska och diplomatiska Ma-

nuscripten angår, ligga äfven de ännu i bröt uti Gymnasii Bib-

' Som förut nämnts, inköpte Nordin samlingen av Ekholms änka. Att köpet

ägt rum tämligen snart efter Ekholms död den i8 sept. 1784 är ju i och för sig troligt,

men göres än mer sannolikt av att fru Ekholni snart efter makens död synes ha över-

flyttat till Finland. Åtminstone heter det i ett brev från Stockholm av den 5 okt.

1784 (i Gjörwells brevväxhng, Brev till Gjörwell 1784. KB): »Br. Briants syster,

jag menar fru Ekholm, har blivit Enka. Hon lärer följa sin måg, Bergs-Hauptman
Nordensköld, til Finland.»

- U 143 a.

^ Att de i varje fall ett år efter flyttningen ännu till större delen voro ouppac-

kade intygas av ett Nordins egenhändiga brev till J. Björkegren den 14 sept. 1793

(Gjörwells Samling av brev 3. KB).
* Den 29 maj 1812. I G 70 a (UB).
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liotheques Rum, sedan flyttningen från Stockholm. De hade

blifwit til en del wåta på Siön och måste wid framkomsten has-

tigt stiälpas ur sina Lårar, bragte i den oordning de ännu befinnas.»

Det är väl knappast troligt, att något större intresse nedlades på
förökandet av en samhng, vars äldre delar blevo på detta sätt

behandlade.'

Det torde under sådana förhållanden också vara klart, att

en under Nordins livstid uppgjord förteckning över hans hand-

skriftssamhng, som finnes i N 82, härrör från Stockholmstiden.

Den omfattar endast de bundna manuskripten och synes full-

ständigt bevarad endast för folianternas del. Åtminstone talar

härför, att medan Fants katalog av 1813—1814' upptager endast

25 folianter utöver den äldre förteckningens 255, upptager den

mer än dubbelt så många kvartvolymer som denna. Alldeles

uteslutet är emellertid ej , att katalogiseringen av kvartvolymerna

aldrig avslutats. Det kan åtminstone vara mer än en tillfällig-

het, att av de i volymerna alltjämt kvarsittande gamla Nordin-

ska signeringslapparna^ tillsammans ett 20-tal, ingen enda upp-

tar något i katalogen i N 82 ej förekommande nummer.

Under alla förhållanden är det säkert, att den Nordinska hand-

skriftsamlingen aldrig varit fullt katalogiserad och ordnad under

Nordins livstid. Antagligt är väl, att bristande tid och utrymme
utgjort den förnämsta anledningen härtill. Men måhända är

det inte alldeles omotiverat att till någon del söka anledningen

däri att Nordin nog aldrig var en genuin samlare, en sådan

som med kärleksfull omsorg vårdar sig om varje nytt förvärv.

Han var förmodligen alltför praktiskt lagd och för starkt in-

riktad på livets mer påtagliga realiteter för att kunna vara det.

Åtminstone är detta det intryck, som man får vid läsningen av

breven till brodern. Betecknande är kanske också, att i hela

^ Detta hindrar ju ej att ett och annat förvärv kunnat göras ännu efter 1792.

Sålunda har N 971 Andreas BrowaUii journal 1734—1740 kommit i Nordins ägo

1804 efter vad som framgår av anteckningen på första sidan; »Carl G. Nordin 1804».

- Om denna se närmare nedan.
' Små vita lappar, i regeln fastklistrade innerst på pärmens insida, någon gång

lösa, med prvdligt textad »Vol.» och nummer med latinska siffror. Sådana finnas

exempelvis i N 680 och 712.
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den omfångsrika bre\-växlingen med denne icke en rad anträf-

fats om handskriftssamlingen.

Hur känd i vidare kretsar Nordins handskriftssamling var

under hans livstid har jag ej varit i tillfälle att utforska. Att

emellertid hans närmaste vänner hade den i gott minne och voro

medvetna om dess stora värde skulle i varje fall visa sig efter

hans frånfälle.

Detta inträffade den 14 mars 1812. Lång tid hade ej förflutit

efter detta, då Nordins intime vän och medarbetare från Upp-

salaåren, den bekante historikern E. M. Fant, satte sig i för-

bindelse med den förutnämnde Abraham Renström, prost i

Nordingrå, och av honom begärde upplysningar om handskrifts-

samlingen. Renström lämnade i sitt svar av den 29 maj 181 2'

de förut citerade uppgifterna om samlingens tillstånd. Någon,

som kunde ta itu med papperens ordnande nu, visste ej Renström.

Nordins svåger, lagman Gavelius, och måg, häradshövding Wall-

gren, vore säkerligen av sina ämbetsgöromål förhindrade. Ren-

ström nämnde vidare, att excellensen Rosenblad och lands-

hövding von Rosenstein föreslagit samlingens inlösande för

»något publiquet Bibliotheque i Stockholmi> och att brev därom

avgått till lagman Gavelius.

Tre av Nordins vänner hade alltså redan vid denna tidpunkt

vidtagit förberedande åtgärder i fråga om liandskriftssamlingen.

Till dessa slöt sig snart en fjärde, statsrådet Gudmund Jöran
Adlerbeth, jämte Rosenstein Nordins kanske intimaste vän

under Stockholmstiden.' Den 18 juU 1812 tillskrev han Wall-

gren, närmast med en förfrågan angående samlingarna till Corpus

diplomaticum. I sitt svar av den 9 aug. passade Wallgren på att

utbedja sig Adlerbeths understöd för sin svärmors ansökan

om extra nådar. Om sterbhusets ekonomiska ställning lämnade

han i samband därmed en upplysning: »Uti denna bedröfliga

bruksperiod beror utkomsten för min Svärmor och de omyndiga

' I G 70 a (UB).
- Se t. ex. Nordins brev till brodern av den 24 mars 1791 (Sjöholm).
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liufvudsakeligen af denna kongl. Nåd, emedan för betalningen

af öfver 66,000 Rdl. h'r2 skuld, de betydeliga tillgångarne af

stora Bruksandelar och andre fastigheter sannolikt åtgå».^

Om eventuella åtgärder från Fants sida under den närmaste

tiden efter avsändandet av brevet till Renström lämna mig be-

kanta källor ingen upplysning. Av ett brev från prästen och

magistern Jos. Backlund, dagtecknat den 18 nov. I8I2^ fin-

ner man, att Fant av denne, tydligen en lärjunge till honom, be-

gärt vidare underrättelser om samlingarna. Han synes bl. a.

ha omnämnt vad han hört om Rosenblads och Rosensteins

inlösningsförslag. Backlund meddelade nu, att Rosenstein väl

gjort första förbehållet på manuskripten, men att intet pris var

stipulerat och att det för sterbhuset fördelaktigaste anbudet

komme att antagas. På auktion komme manuskripten under

inga förhållanden att säljas. Fant hade i brevet inneslutit en

promemoria angående åtskilliga manuskript, och Backlund åter-

sände nu denna med anteckningar om vad han kunnat anträffa

av dessa.

Promemorian sände Fant den 31 dec. vidare till Rosenstein.^

När frågan om Nordinska samlingen först kommit på tal mellan

dessa, är mig obekant. Den 28 dec. hade emellertid Rosenstein

skrivit till Fant: »Bästa Bror! Skut ej upp att tillskrifva mig om
Nordins samlingar; mitt bemödande att tjena huset har hittils

varit fruktlöst; men min tillgifvenhet är varm. Jag har fått

en Catalog, som innehåller vissa Manuscripter mindre interes-

sante, och till en del redan trjxkta, men tiU slut namnes 1000

Band el"; Buntar, hvilka Baron Adlerbeth och jag föreställt oss

utgöra det egenteligen märkvärdiga. Var god och uplys mig

härom samt quid faciendum.>>'

Det var alltså omedelbart efter mottagandet av detta brev,

som Fant sände Rosenstein den omtalta promemorian. I sitt

brev bragte han för övrigt handskriftsfrågan på tal i hela dess vidd.

' U 143 a (UB).
= I G 70 (UB).
' Utan datum och namn i F 830 c (UB).

' Brevet i G 70 a.
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Rosensteins tanke hade varit — för så vitt man får sätta

tro till Renströms ovan anförda uppgift — att samlingarna

skulle inlösas för något offentligt bibliotek i Stockholm. Utan

att direkt beröra detta förslag framförde Fant i sitt brev av

den 31 dec. som sin åsikt, att de borde förvärvas för Uppsala

universitetsbibliotek: »Journalen^ bör icke skiljas ifrån Schröder-

heims och Vallqvists, som äro här förut, jämte de flera i Gusta-

vianska Samlingarna, och de öfriga hans arbeten komma visst

i förgätenhet, om de bhfva liggande i Stockholm. Jag vil gärna

använda mina lediga stunder, för at bringa dem i ordning.»

Även frågan huru medel till samlingens inlösande skulle an-

skaffas tog Fant upp. Medel funnes icke i Uppsala, »icke heller

synes Prof. Aurivillius dertil vara särdeles hågad». Och så fram-

kastade Fant det förslag, som skulle ge upj^hov till frågans lös-

ning: »Monne icke Kongl. Maj:t eller kronprinsen kunde göra

något dertil?» Helt bygga därpå vågade dock icke Fant: »En

Subscriptionslista af Historiens älskare kunde fylla resten. Jag

gåfve gärna dertil min skärf.»

För att få klarhet om vilken summa som fordrades — sterb-

huset visste förmodligen icke \-ad man skulle begära — borde en

katalog över samlingen upprättas. »Om Sterbhuset på god tro

ville skicka manuscripterna hit ner, der de ändå skola stanna,

kunde en sådan här uprättas».

Av allt att döma har Rosenstein inte haft något att invända

mot Fants förslag om att samlingen borde förvärvas för UB.

Man tar nog ej miste, om man säger, att hans främsta syfte var

— för att låna hans ord i brevet till Fant — »att tjena huset»,

och att de skäl, som Fant framdragit, därför övertygat honom

om att UB borde bli förvaringsplatsen.^ Antagligen är det genom

hans medverkan, som sterbhuset går in på förslaget att sända

manuskripterna till Uppsala för katalogisering, innan ännu

något köp är avslutat. I mitten av maj 1813 avgick nämligen

' D. v. s. Nordins dagboksanteckningar.
* För Fant torde hans önskningar att ge ut Nordins Scriptores ha spelat en

kanske avgörande roll. Jfr hans brev till Rosenstein d. 7 nov. 1814 i F 830 c.
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samlingen sjöledes från Härnösand, efter vad som framgår av

J. Backlunds brev till Fant den 13 maj/

Inlösningsfrågan var emellertid ej klarerad. Rådde hos

Rosenstein ännu någon tvekan om var samlingen borde hamna,

torde den ha hävts av det brev, som Adlerbeth den 14 aug. av-

sände till honom." Genom sonen Jakob hade Adlerbeth hört,

att Fant mottagit till genomgång Nordins handskrifter. »Deras

inlösande och förvar för publik räkning synes väl vara en nästan

oumbärlig anstalt i ett upplyst tidehvarf.» Enligt Adlerbeths

mening vore Uppsala akademis bibliotek rätta stället för sam-

lingarna. Kostnaderna härför kunde emellertid akademien ej

ensam bestrida. »Skulle ej Konungen antingen af egna eller af

Statsmedlen kunna förmås att bidraga till utgiften? Jag öfver-

lemnar denna omsorg till din pröfning. H. E. Engeström plägar

vara nitisk för sådana mål.» Härtill lägger iVdlerbeth en önskan,

alltför väl motiverad i dessa tider, då så många arkivskatter

gingo förlorade till Ryssland: »För all del, måtte Suchtelen och

Stroganoff icke göra denna eröfring!»^

Den 14 okt. 1813 meddelade Rosenstein Fant resultatet av

sina och Adlerbeths överläggningar*: »Jag får nu i förtroende

yppa, att jag och Baron Adlerbeth fallit på den tankan, att

genom HofCantzlern Bar. Wetterstedt söka förmå KronPrinsen

att köpa och till Upsala Bibliotek förära Biskop Nordins samlingar.

Detta bör dock hållas mycket hemligt. Jag skrifver i dag till

Sterbhuset och frågar deras pris; men får anhålla, att min Bror

' I G 70. — Nordins »egenhändiga Mamiscripter jämte andra dertil närmast

hörande Historiska ocli Diplomatiska antekningar» voro dock ej med. De voro ännu

så sammanblandade med andra »dels oeconomiska, dels Consistoriala och til Stiftet

enskildt hörande Documenter och Handlingar, at de utan en längre tids arbete, ej

kunna specifice sorteras.»

^ I F 830 a.

'' Av intresse är i detta sammanhang att anföra följande utdrag ur ett brev från

J. H. Schröder till Fant den i6 aug. 1816 (G 70 a): »Suchtelen har varit här i 3 dagar

och besökt Bibliotheket . . . Nordinska Samlingarna hade han godt öga till. Han sade

att de blifvit köpte för (un morceau du pain) en brödsmula. Jag gladde mig just

då att de nu äro änteligen pä ett sådant ställe, der de ej kunna vara nu mera fara

underkastade att lackas och tubbas ur landet.» Jfr f. ö. även Fants ord i brevet d.

31 dec. 1812 till Rosenstein: »Jag fruktar annars, at Suchtelen torde anamma dem».

' I G 70 a.
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täcktes så fort ske kan, sända mig en uppgift på beskaffenheten

af manuscripterne korrt och sådan att den kan meddelas den

höga personen i fransk öfversättning af mig, samt derjemte hvad

Bror tycker dessa manuscripter vara värde.»

Den av Rosenstein begärda uppgiften torde vara en odaterad

och ej undertecknad skrivelse, som sitter infästad bland Fants

brev till Rosenstein.' Fant ansåg de till 2,400 uppgående då re-

gistrerade manuskripten kunna vara värda 2,000 rdr bko. Nor-

dins egna arbeten voro icke häri inbegripna. Då de ännu icke

kommit till Uppsala och ingen i Härnösand vore i stånd att upp-

lysa om deras närvarande beskaffenhet, vågade icke Fant före-

slå något bestämt pris för dem. Men om de av biskopens egna

arbeten ännu voro i behåll, som han för 20 år sedan sett, ansåg

han, att summan kunde ökas med 1,000 rdr. 2 å 300 pergament-

brev, som ännu icke kommit till Uppsala, borde även följa med i

köpet.

I ett brev till Rosenstein av den 25 nov. anhöll Fant, att

summan för biskopens egna handskrifter måtte förhöjas till

2,000 rdr bko, om Adlerbeth och Rosenstein ännu icke skrivit

om dem. Anledningen härtill var de många klagovisor över

sterbhusets ömkliga belägenhet och de berättelser om det värde,

man satte på Nordins egna handskrifter, varmed Fant sade sig

överhopas.

Någon höjning av den av Fant först föreslagna summan kom
emellertid ej till stånd, vilken anledningen nu var. Det förslag

till köpekontrakt, som Fant den 25 febr. 1814 översände till

Rosenstein^ upptog summan 3,000 rdr bko för hela samlingen',

Nordins egna handskrifter, två kartor å pergament samt 252 per-

^ I F 830 c efter brevet av den 31 dec. 1812.

- Brevet i F 830 g, projektet i F 830 c. Ett koncept till projektet finns i U 143 a.

^ Huruvida summan 3,000 rdr fastställts med hänsyn till Fants i förut nämnda
skrivelse förebragta motivering eller med hänsyn till en annan, av mig endast i kon-

cept känd motivering {i U 143 a), måste jag lämna därhän. För den händelse denna

senare skulle ligga till grund kan det ha sitt intresse att påpeka, att den bygger på en

felsummering. Efter att genom summering av 1,343 inbundna och 1,058 oinbundna

manuskript ha fått summan 4,001 (!) fortsätter näml. Fant: »Om nu häraf skulle

dragas 1000 Volumer, såsom Doubletter, tryckta och obetydliga; återstå visst 3000

Volumer, som förtjena at behållas och för hvilka i Rdr Banco Volumen icke är för

mycket betaldt».
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gamentsbrev inberäknade.' I köpet skulle f. ö. ingå de i Nordins

bibliotek befintliga böcker, som voro försedda med hans anteck-

ningar, samt event. senare igenfunna handskrifter.

Då Fant sände projektet till köpekontrakt, talade han om
donationen som ett faktum. Om tidpukten för Karl Johans

bifall till det genom Wetterstedt framförda förslaget om dona-

tionen liksom om den roll, prokanslern, ärkebiskop Lindblom,

härvid spelat, är mig intet närmare bekant.^ Först den 24 mars

1814 avslöts emellertid köpet för kronprinsens räkning av uni-

versitetets kansler, greve Magnus Brahe. Några dagar senare,

den 28 mars, är den officiella underrättelsen om donationen,

kanslerns brev till Akademiska konsistoriet, daterad. Univer-

sitetsbibliotekarien P. F. Aurivillius, som just fått sin stor-

artade katalog över UB:s bokskatter färdigtryckt, kunde ännu

hinna i företalet inrycka även Karl Johans donation.^ Det blev

en imposant avslutning på förteckningen över donationerna under

Aurivillii dittillsvarande chefstid.

Samlingens överflvttning till UB hade redan verkställts,

då köpet avslöts. Redan den 23 mars hade akademibibliote-

karien av professor Fant mottagit och på biblioteket uppflyttat

de i femton lårar nedlagda handskrifterna.* Vid ett besök i Upp-

sala under sommaren lämnade universitetskanslern i egen per-

son närmare föreskrift om samlingens placering och den 8 nov.

1814 kunde Aurivillii blivande efterträdare, J. H. Schröder,

meddela, att den var uppsatt i enlighet med denna föreskrift

.»i nedersta inra Boksalen».^

Vid överlämnandet medföljde en fullständig katalog över sam-

lingen. Den var uppgjord av Fant med biträde av Schröder.*

' Närmare upplysningar ang. pergamentbreven lämnar J. H. Schröder i sin

Conspectus diplomatum reg. acad. Upsal. 1229—1790 (i Bibi. arkiv M 23).

" Se Aurivillii redogörelse i Catalogus librorum impr. Bibi. Reg. Acad. Upsal.

(1814), S. XI.

' Se Aurivillii Catalogus i (1814), s. xi f.

' Se Aurivillii den 3 juni 1814 daterade erkännande i katalogen (Bibi. arkiv M 14).

' I brev till Scheringsson (G 363 t).

" Enl. den av Aurivillius skrivna titeln (på det renskrivna exemplaret i Bibks

arkiv M 14) var katalogen uppgjord av Fant. Schröders medarbetarskap framgår
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Till grund för katalogen, som endast föreligger i en samtidig

renskrift, låg åtminstone till någon del den under Nordins livs-

tid uppgjorda förteckningen.^ För de obundna volymernas

del är katalogen dock helt ny, då den gamla förteckningen en-

dast upptog bundna manuskript. Lika litet som i denna kan

man skönja, att någon princip följts i fråga om ordningen. Till

och med olika delar av samma arbete förekomma långt ifrån

varandra.- Under sådana förhållanden spelade det knappast

någon roll i fråga om katalogens användbarhet för den forskare,

som sökte handlingar angående ett visst ämne, att katalogen

hade en uppdelning av handskrifterna efter formella grunder i

sex avdelningar, nämligen efter som de voro bundna eller obundna

och inom vardera gruppen efter format.

Man var nog ej heller på denna tid bortskämd med systema-

tiskt uppställda handskriftskataloger. Detta förklarar, att det

dröjde över 30 år, innan arbetet på en sådan påbörjades för

Nordinska samlingens del.^ Det var år 1846, som detta skedde.

Genom kanslersbrev av den 8 april detta år uppdrogs åt biblio-

tekarien Schröder att vidtaga åtgärder för att den Nordinska

samlingen skulle göras »på ett ändamålsenligt sätt» »tillgänglig

och begagnelig» för forskningen, liksom redan skett med den Gusta-

vianska samlingen. Arbetet skulle under Schröders ledning verk-

ställas av vice bibliotekarien C. J. Fant och amanuensen J. G.

Wahlström."

av hans brev till Scheringsson den 27 nov. 1813 (G 263 t). Enl. anteckning i Nor-

dinska katak)gen vid N 82 (se nästa not) ha katalogens författare varit flera än dessa,

tvä.

' Fullt riktig är dock ej uppgiften i katalogen vid N 82 om denna gamla för-

teckning: »Numrorna och Volumerna äro desamma, som ännu finnas tecknade med
groft bläck inpå venstra permen, och som äfven bibehöllos i den af Prof. E. M. Fant,

J. H. Schröder m. fl. uppgjorda Catalogen, efter böckernas ankomst til Upsala».

Förteckningens nummer återfinnas sålunda ej alls vare sig i volymerna eller i kata-

logen. Betr. volymnumren åter är uttalandet visserligen i stort sett korrekt vad

folianterna angår, men vad kvartvolymerna angår endast f. o. m. vol. 166.

° Se t. ex. bland bundna folianter numren 122, 169 och 185.

' Under mellantiden tillkom en kopia av den Fantska katalogen, tillökad med
några nummer, möjligen efterleverans (nu UB:s arkiv M ig). Ävenså påbörjade

Schröder en utförligare katalog, uppställd som den gamla (nu UB:s arkiv M 19).

* Docenten Bow.\li.ius skulle jämväl äga biträda, då han uppehöll sig vid aka-

demien.
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Wahlströms arbete kom att bestå i förberedelser för själva

katalogiseringen. Våren 1850 hade han avslutat detta, näm-

ligen genomgått och med titlar och omslag efter ämnen försett

alla oinbundna manuskript.^ Vid själva katalogiseringen fick

Fant till sitt biträde i stället för Wahlström, som i början av år

1850 lämnade sin befattning vid biblioteket, magister C. G. Malm-
ström och docenten C. F. L Wahrenberg. 1854 var katalogen

över folianterna färdig.- Malmström fortsatte omedelbart med
kvartvolymerna, men avbröt detta arbete redan 1855, då han

lämnade biblioteket.' Det förefaller, som om arbetet med kata-

logen sedan avstannat och först återupptagits under 1870-talets

sista år. Då katalogiserades avdelningarna matematik, natur-

historia och medicin av e. o. amanuensen G. Eneström. De
okatalogiserade partierna anförtroddes väl ungefär samtidigt

åt amanuensen greve Eugéne Lewenhaupt, som efter åtskil-

skilliga års uppehåll för andra arbetsuppgifter 1891 avslutade

katalogiseringsarbetet.* Från utfärdandet av 1846 års kanslers-

brev hade sålunda inemot ett halvsekel förflutit, innan kata-

logiseringen var färdig.

De nya katalogerna voro, som nämnts, systematiskt uppställda.

Handskrifterna hade, vad folianterna och de tidigast katalogi-

serade kvarterna angår, ett inom de olika facken eller underav-

delningar av dessa löpande nummer. I stället för den gamla

beteckningen av typen 'Oinb. in 4:0 669' fick man alltså nu en

ny av typen 'Hist. Svec. Chron. 9'. År 1S77 infördes emellertid

av C. G. Styffe en genomlöpande numrering^ som sedan fort

-

' Se Schröders koncept till ämbetsberättelse av d. 29 aug. 1850 i Bibl:s ark. B i.

^ Nu i Bibl:s ark. M 16— 18. Den renskrevs under den närmaste tiden (1857

pågick i varje fall arbetet därmed enl. C. J. Fants meritförteckning 1857 i X 240)

i 3 foliovolymer, de nu använda katalogerna. För de sista numren, 442—485, bibe-

hölls dock den gamla katalogen i kvartformat.

' För det föregående se bl. a. kanslersbrev av d. 27 okt. 1854 (Univ:s arkiv). —
Av kvarterna hade Malmström katalogiserat teologi o. kyrkohistoria samt åtskilligt

av juridiken. Hans katalog över jurid., som sedermera reviderades av Lewenhaupt,

ingår nu i Bibi. ark. M 4.

* Se universitetsbibliotekariens årsberättelse för 1891. — .\vdelningen Språk

katalogiserades av G. Stjernström.
* Åtminstone förefaller det troligt, att det skedde 1877. I en bokbindarbok

(Bibi. arki\% H 7) ersattes under detta års lopp 'Nord. Jur. 21' o. dy!, med 'Coll.
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sattes allt efter katalogiseringens fortskridande, så att nu hela

samlingen har en genomgående numrering från i till 2,052.

I samband med katalogiseringen verkställdes även bindning

av en hel del av de oinbundna partierna. De bland folianterna

så vanliga banden i gult skinn med röd ryggskylt och titeln i

guld tillkommo sålunda nu liksom pappbanden med gult svart-

prickigt papper. Nu bundos också hundratals kvarter i enkla

blå pappband med svartprickig gul rygg och blå skylt. ^ Mellan

2 och 300 nummer äro alltjämt obundna, försedda med de gamla

omslagen från 1800-talets mitt.

Innan dessa anteckningar avslutas, torde ytterligare en sak

böra beröras. Vid Nordinska samlingens överlämnande upp-

gick den till ungefär 2,250 volymer.- Det högsta numret nu är

emellertid, som nämnts, 2,052. Denna siffra bör emellertid ökas

något på grund av att i en del fall flera volymer finnas under

samma nummer. Den skillnad på nära 200 volymer, som^ ändå

står kvar, beror på att åtskilliga band utrangerats såsom duplet-

ter och på att flera äldre nummer sammanslagits. Härtill kommer
emellertid, att en hel del Nordinhandskrifter nu återfinnas på

den allmänna haudskriftsamlingens olika avdelningar. Detta

är fallet med B 30—39, C 155, 516, 910, E 158 a, b, c, f, g, h,

i, k, n, 168, i6g, 387 (betr. alla E-handskr. endast delvis), H 223 a,

R 691, 693, 695, 696, 697 (delvis), S 116 (delvis) och U 181 b.

Antagligen är förteckningen icke fullständig. Anteckning om
utbrytningen saknas nämligen ofta i den Nordinska katalogen.'

Nordin 427 Extranea III (Orientalia) N 427' o. dyl. De nya numren har Styffe

egenhändigt antecknat i gamla foliokatalogen och i de äldre partierna av kvart-

katalogen.
' Enl. Schröders koncept av d. 15 dec. 1853 och juni 1854 (UB:s arkiv B i) hade

redan då bindningen av folianterna tagit sin början. Av bokbindarböckerna i UB:s

arkiv H 7 o. 8, de äldsta bevarade med början 1874, framgår emellertid, att åtmin-

stone en mycket stor del av foliohandskrifterna bundos först 1875 och följande år

och att kvarterna bundos på 1880-talet.

- Enligt katalogerna i UB:s arkiv M 14 o. 15. Obs. att numreringen av de

obundna manuskripten in 4:0 hoppar från 339 direkt till 440.
' Icke heller finnes alltid antecknat i katalogerna över de avdelningar, till \ ilka

handskrifterna flyttats, att de kommit med den Nordinska samlingen.



NORDINSKA HANDSKRIFTSSAMLINGEN 497

Det har därför ofta endast varit en lycklig tillfällighet, som

gjort, att de utbrutna manuskripten påträffats.^

Även om det låter säga sig, att handskrifter av så egenartad

karaktär som gamla laghandskrifter (B 30—39), latinska codices

(C 155, 516, 910) och fornisländska handskrifter (R 691 ff.)

brytas ut från en samling, som man bestämt sig för att samman-
hålla som sådan, har man svårt att inse meningen med att flytta

gamla Nordinska handskrifter till avdelningarne Svensk his-

toria, Utländsk historia. Topografi och Undervisningsväsen, då

handskrifter av samma karaktär som de utbrutna alltjämt

finnas kvar i den Nordinska samlingen. Fråga är, om icke hand-

skrifterna på nyssnämnda avdelningar borde få följa exemplet

från N 550, som en tid stått som D 75, men sedan återförenats

med den Nordinska samlingen.

' Ett exempel. Av UB:s brevkatalog hade jag funnit, att några brev från kam-
marrådet C. H. Wattrang's maka funnos i S ii6. Det visade sig, att de lågo i en

dossier 'Handlingar rörande en beställning af Canoner vid Åkers Styckebriik för Han-

noversk räkning', där det f. ö. stod skrivet: 'Bör läggas bland Topograph. Söder-

manland. Hörer till Åkers Bruks Historia'. Ett inre omslag bar titeln: 'den hano-

werska bestelningen me[d] residenten Weber', vilken titel erinrade om en i den

^\"attrangska auktionskatalogen förekommande: 'Acter ang. Residenten Webers Han-
noverska beskickning'. Det befanns, att auktionskatalogens nummer på denna

med blyerts stod antecknat på det inre omslaget, och vidare att ett annat num-
mer där (140) återfanns i Nordinska katalogen över oinb. in fol. såsom nummer på
'Den hannoverska beställningen med Residenten Weber'. Varken i UB:s katalog

över S-handskrifterna eller på själva dossiern fanns emellertid någon anteckning,

att papperen kommit tiU l'B med Nordins samhng.

32



JONAS HALLENBERGS
ANTECKNINGAR OCH SAMLINGAR

TILL GUSTAF II ADOLFS HISTORIA I UPPSALA
UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Av A. B. CARLSSON

För
forskarna i Gustaf IT Adolfs historia utgöra de Hallen-

berg'ska papperen i Uppsala universitetsbibliotek en väl

bekant samling. De bestå dels av Hallenbergs egna anteck-

ningar, excerpter och utkast till det verk, på vilket hans beröm-

melse som historieskrivare främst vilar, hans 'Svea Rikes Historia

under konung Gustaf Adolf den Stores Regering' \ dels också

av en samling originalhandlingar (original, samtida kopior) och

samtida berättelser, som han under sina forskningar på olika

sätt lyckats förvärva, till ej obetydlig del, synes det, på den väg

som då ännu understundom stod forskarne till buds, lånevägen.

^

Det är givetvis denna senare grupp, som ger samlingen dess sär-

egna karaktär, och det är för dess skull det kan anses motiverat

att här lämna en närmare redogörelse för samlingen i dess helhet.

En hel del av de ifrågavarande aktstyckena föreligga visserligen

i tryck, dels i Hallenbergs egna 'Handlingar till Konung Gustaf

n Adolfs Historia'^ och i bilagorna till hans 'K. Gustaf II Adolfs

Historia', dels i andra samtida eller senare publikationer, men
någon utredning av förhållandet mellan »tr3'ckt och otryckt»

existerar icke. Tilläventyrs kan dock en d5dik också komma att

' Bd I—5 (Stockh. 1790—96); a\-bruten med år 1626. Cit. i det följande:

K. Gustaf II Adolfs historia.

' S. Bergh, Sv. Riksarkivet 1618—1837 (Stockh. 1916), s. 427—428.

' I. samlingen (Stockh. 1784). Någon ytterligare samling utkom ej.
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fästa uppmärksamheten på de delar av samlingen, vilka hittills

förblivit outgivna eller mindre utnyttjade.

Det kan vara överflödigt att i detta sammanhang närmare

ingå på samlarens egen person och verk. Bland hans efter-

lämnade papper föreligger ett rikt material även till hans per-

sonliga biografi, vilket till någon del utnyttjats av hans minnes-

tecknare, J. H. Schröder och B. E. Hildebrand.' En
utförligare skildring av hans ställning som historieskrivare före-

ligger väl icke i tryck-, men i korthet har den förträffligt karak-

täriserats av L. Stavenow.^ Vid sidan av Lagerbring framstår

han som den främste representanten under 1700-talet för den

frambrytande kritiska historieskrivningen, och i sin stränga till-

lämpning av denna kritiska metod förmår han åstadkomma verk,

som — med deras givna tidsbegränsning — dock i vissa avseen-

den kunna sägas stå den moderna historiografiens bästa skapelser

nära.* Ett obhtt öde ville emellertid, att Hallenbergs större

historiska arbeten aldrig blevo fullbordade. Hans 'Nya allmänna

historien, ifrån början af sextonde århundradet'^ avbröts, då han

erhöll Gustaf lll.s uppdrag att skriva hjältekonungens historia,

och ej heller detta senare arbete nådde sin fullbordan på grund

av bristande uppmuntran under »den mörka tid», som följde på

Gustafs egen gladare epok.'' Överhuvud synes Hallenberg med

"
J. H. Schröder, Minne af Mag. Jonas Hallenberg (Ups. 1838); B. E. Hil-

DEBRAND, Minnesteckning öfver Jonas Hallenberg (Stockh. 1880). — Det huvud-

sakliga materialet är tillfinnandes i biograficavolymerna X 241, 266 och 268 a

samt i Hallenbergs brevväxling: G 100, 100 a—c.

' I muntligt föredrag har dock en dylik lämnats av Dr N. Ahnlund.
^ Den moderna vetenskapens genombrott i svensk historieskrivning (Göteb. 1913).

* Anf. arb., s. 11.

* Bd 1—3 (Stockh. 1782—85).
° Hallenberg påbörjade även en Svea Rikes Historia under Konung Gustaf

III :s Regering, men denna fördes ej fram längre än till revolutionen 1772 och stan-

nade i handskrift (UB, F 577; foL). Den inleddes med det betecknande mottot,

hämtat från Äldre Västgötalagens konungalängd (om konung Halsten): »Han war

hofsambär och godlynder, hwat mal före han kom, tha war han bötandi at, före

thy uslädis Sweriki af hans frafallum ok dödhä.»

Bland Hallenbergs övriga historiska verk kan här erinras om hans Historia

Pcrsia: antiqua, som likaledes stannat i handskrift (UB, H 348—350; 3 vol. in fol.)

Den är emellertid ej orig., utan en översättning från den persiske historieskrivaren

Al-Guffari, med tillägg av en mängd historiska och filologiska anmärkningar.
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sin hårda oböjliga natur haft svårt att lielt övervinna motgången.

I sin ungdom avbröt han förbindelsen med Uppsala, då han ej

nådde den professur han gjort sig räkning på, och på sin ålder-

dom skildes han i bitterhet från Vitterhetsakademien, på vars

arbetsområde han dock gjort en så betydande insats. Törhända

var det i en liknande misstämning, som han även lämnade sitt

Gustaf Adolfs-verk som en torso.'

Hallenbergs känslor mot Uppsala synas dock på äldre dagar,

kanske delvis under intrycket av senare besvikelser, hava ändrats,

och i sitt testamente (1834) donerade han till Uppsala universitet

såväl sin storartade myntsamling som sin handskriftssamling.

Den senare uppgick enligt den av testamentsexekutörerna upp-

rättade förteckningen- till över 350 nummer, omfattande främst

historiska, numismatiska och filologiska manuskript. Det er-

bjuder dock någon svårighet att nu på alla punkter rekonstruera

denna samling, då förteckningen, som är »uprättad i den ordning

manuskripterne wid en skyndsam inventering i sterbhuset an-

träffats, utan classification efter format och ämne» esomoftast

endast ger en mycket vag karaktäristik av de olika numren, så-

som exempelvis n:o 91 'Ett Häfte med samlingar i många

blandade ämnen', n:o 95 'Ett Häfte med anteckningar både i

Swenska Historien och i andra ämnen', och n:o 141 'En Porte-

feuille med strödda anteckningar in Ouarto & 8 uti en mycken-

het ämnen'. Inom universitetsbiblioteket blev samlingen, huvud-

sakligen synes det under Styffe's tid, ordnad och fördelad på

sina särskilda fack. Lyckligtvis har denne, med riktig känsla

för proveniensens betydelse, i regel gjort anteckningar om voly-

mernas härkomst såväl i dessa själva som i katalogen^ varför

en rekonstruktion åtminstone i stort är möjlig.

Som ett kuriosum kan anmärkas att vid samlingens över-

' Jfr HiLDEBR.\ND, anf. arb., s. ii

—

i^. — H.\i.lenberg anför själv (Disqui-

sitio de nominibiis in lingua Siaogolhica Liicis et Visiis, i, s. 3), att »res et tempora»

förhindrat arbetets fulbordan, och som närmare förklaring tillägger han: »historia

antem non vere scribere facinus scelestum est et nefarium».

- I universitetsbibliotekets arkiv: M 3, i fyra olika versioner.

' Däremot sakna donationsförteckningarne i allmänhet anteckningar om huru

fördelningen skett.
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lämnande till universitetsbiblioteket ett antal volymer, och just

de som berörde Gustaf Adolfs historia, huvudsakligen dock Hal-

lenbergs egna anteckningar till densamma, voro utlånade till Hal-

lenbergs efterföljare och överman, den svenska historiska veten-

skapens nydanare E. G. Geijer, vilken vid denna tid lade

sista hand vid 3:dje delen av sin 'Svenska folkets historia'.'

De nummer i donationsförteckningen, som beröra Gustaf

Adolfs tid och som inordnats i universitetsbibliotekets allmänna

samling av svenska historiska handskrifter för denna tid (E-

samlingen), synas i huvudsak vara följande;"

605 En Bok in Folio, med Handlingar till Konung Gustaf Adolphs historia

(för Finland).

61° En T)° D° innehållande Berättelse om Konung Gustaf Adolphs Fält-

tåg m: m: —
62° En D5 D5 innehållande åtskilliga Handlingar och Anteckningar i Swenska

Historien.

632 och 642 Twänne Böcker in Folio innehållande Handhngar i Swenska

Historien.

652 662 och 672 3"_^ Dito Dito af lika beskaffadt innehåll.

862 Ett häfte innehållande Samlingar till Konung Gustaf Adolf den stores

Historia.

872 882 892 och go2 Fyra andra häften med till samma Historia hörande

Handlingar, i det första för 1614—1617, i det andra för 1618, i det tredje för

i6ig och i det fjärde för 1628.

922 Ett Häfte med Samlingar till Gust: Ad*_ Historia för 1630—32.

972 98° 99° och ioo2 Fyra Häften med Samlingar till Konung Gustaf Adolf

den stores Historia: det första för 1626, det andra för 1628, det tredje för åtskil-

liga år och det fjärde för 1629—1632 med flere år.

ioi2 Ett Häfte med blandade materialier till samma Historia samlade af

Archenholtz.

112° Ett Häfte in 82: E.xcerpt utur 1613 års registratur.

1172 D2 D2 Förteckning på Ämbetsmän och andre Personer, som omtalas

under Gustaf H Adolfs Regering.

125. D2 D2 Diverse Anteckningar, tillhörande Gustaf II Adolfs Historia

för 1628 &c: —

' Geijers kvitto i nämnda voL i univ. -bibliotekets arkiv.

- En rekonstruktion av samlingen i dess helhet var här ursprungligen påtänkt,

men har måst lämnas till senare tider. Till denna har då också sparats den när-

mare framställning av samhngens historia, som man eljest här kunnat vänta.
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142. En Portfeuille med åtskilliga Handlingar i Swenska Historien för äldre

tider (i flere formater).^

245. In FoLio: (Oinbundet och omslaget med CardusPapper:) Pauli Stras-

burgi Negociationer i Siebenbiirgen &c: 1626—1646 (uti detta häfte finnas

många OriginalBref från K: Gustaf Adolph, Axel Oxenstierna ni: fl:) —
255. D° (inb. i gult pappband). Zehenjährige Krieg der Schweden in Preus-

sen von 1626. bis 1635; beschrieben durch Isr: Hoppe.

300. In Quarto: (ohäftadt men försedt med löst CardusPappers-omslag)

Strödda anteckningar på lösa blad, tiUhörande Konung Gustaf Adolf den Stores

Historia.

Till denna förteckning kunna därjämte törhända läggas ytter-

ligare en del nummer med mera obestämda innehållsrubriker.

Den efterföljande förteckningen upptager i E-katalogens num-

merföljd de volymer i samlingen, i vilka Hallenbergska Gustaf

Adolfs-papper åtminstone i någon större utsträckning kunnat

konstateras ingå. Jag har ansett mig kunna förbigå de voly-

mer, som omfatta en mera vidsträckt tidsperiod, men vilka där-

vid även kunna innesluta en eller annan handling från Gustaf

Adolfs tid.- I den mån det är möjligt skall hänvisning ske jäm-

väl till donationsförteckningens nummer.

E 352 356.

J. Hallenberg, Anteckningar, excerpter och utkast till Sveriges

historia imder konung Gustaf II Adolfs regering. I. 1611

—

1618» II. 1619—1625. III. 1626—1627. IV. 1628. V.

1629—1632. 5 vol. in 4:0. Halvbd av skinn.

utgöra anteckningar och förarbeten tillHALLENBERG's/\. Gustaf II Adolfs historia

och den planerade fortsättningen därav. Ett par utkast till denna fortsättning in-

gå i delarna III och V, i den förra sålunda 'XXVII Capitlet. Gustaf Adolfs första

fälttåg i Preussen och fjärde emot Polen', avsett att utgöra början till 'Svea Rikes

Historia . . . Sjette Bandet', i den senare 'Gustaf Adolfs tåg till Tyskland och är-

öfring af Pommern'. I del II ingår även en serie 'Bilagor Till Femte och Sjette Ban-

den', motsvarande dem som i det tryckta arbetet äro intagna i slutet av 2:a och 4:e

banden.

' Att denna även innehållit handlingar till Gustaf Adolfs tid framgår av Geijers

kvitto.

^ (I avskrift av H.^llenberg.) Det är egentligen om vol. E 155— 157: Hand-
lingar och Anmärkningar i Swenska Historien, af J. H., Sami. i—3, detta gäller.

' Ärtalsuppgifterna i dessa volymer äro dock icke i allo exakta eller strängt

avgränsande.
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Anteckningarna äro sammanförda till band i UB. I donationsförteckningen upp-
räknas de som tio häften (under n:ris 86—go, 92 samt 97— 100), vilka två och två

sammanförts till ett band. Enligt Styffes anteckningar är sålunda E 352 sam-
mansatt av n:o 87 och 88, E 353 av n:o 89 och 99, E 354 av n:o 86 och 97, E 355
av n:o 90 och 98, E 356 av n:o 92 och 100. Möjligen äro hit också förda en del hand-
lingar från n:o 142 och n:o 300, men troligare är att dessa fördelats på de olika

samlingskapslarna (E 370—373).

E 357.

'Berättelse om Konung Gustaf Adolfs Fälttåg, särdeles dem han

själv biwistat. Till underdånigste åtlydnad af Konungens

allernådigste befallning uppsatt af I. H allenberg.' Renskrift

och koncept. Fol. 793. + 58 s. (konc. ej fullst.). Halvbd

av skinn.

Uppsatt på konung Gustaf III:s befallning. På konceptet har Hallenberg
antecknat: »Uppsatt 7. Maji 1791. Kon. Gustaf III, ärnade hälla ett Tal då Gustaf

Adolfs Statue equestre uppsattes på Norrmalms Torg, och fordrade därtill denna

Berättelse; men den tillärnade högtidligheten blef uppskuten, och sedan icke wärk-

ställd». I ett den 23 maj daterat brev från E. Schröderheim till Hallenberg, också

inbundet i volymen, heter det: »Hans Maijt har befalt mig förklara Dess nådiga

nöije öfver medföljande arbete. Efter anmodan anmälte jag att det var Herr Kongl.

Secreterarens concept och Hans Maijt fant derföre bäst att nu lämna det tillbaka

med förbehåld att vid sin hemkomst återfå det för att deraf giöra den usage hvartill

det är ämnat och hvilcket det så fullkomligen uppfyller».

Motsvarar donationsförteckningens n:o 61.

E 358.

J. Hallenberg, Register till riksregistraturet 1613 och 1614.

8:0. Gammalt pappbd.

Ej fullständigt. Motsvarar donationsförteckningens n:o 12.

E 359.

J. Hallenberg, Excerpter m. m. ur registraturet för 1628.

8:0. Gammalt pappbd.

Motsvarar donationsförteckningens n:o 125.

E 360.

J. Hallenberg, 'Förtekning på Ämbetsmän och andre Per-

soner, som omtalas under Konung Gustaf H Adolfs regering'.

8:0. Gammalt pappbd.

Förteckningen är upprättad 1783 och vilar på utdrag ur riksregistraturet, Wide-

KiNors Gustaff Adolphs den Andres ock Stores Historia (1691), m. fl. Med förteck-
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ningen äro sammanbundna en del extrakt ur handlingar i kammarkollegii arkiv

rörande adelns gods och gårdar i Finland 1618 samt diverse anteckningar.

Motsvarar donationsförteckningens n:o 117.

E 361.

'Riga Livoniae Metropolis Devicta. Die i6 septembris Anno
1621.' Samtida hand. Fol. 44 bl. Halvbd av skinn.

utgör den latinska versionen av den i Riga 1620 på såväl latin som tyska ut-

givna skriften; 'De expugnatione Civitatis Rigensis Livoniae Metropolis . . . Epis-

tolae Ilir (G. E. Klemming, Samtida berättelser om Sveriges krig, 1888—gi, s. 7).

Om denna skrift, som av en förf. karaktäriserats som »die hervorragendste poli-

tisch-historische Veröffentlichung», som utgått från Rigaboktryckaren Nio. MoUyns
press, och vilken var avsedd att utgöra ett försvar för Rigas övergång till svenskarna,

se närmare Ar. Buchholtz, Die Correspondenz König Gustav Adolfs mit der Stadt

Riga lim die Zeit der Belageriing von 1621 (Mittheilungen aus dem Gebiete der Ge-

schichte Liv-, Est- und Kurlands, Bd 14, 1886—90, s. 389 ff.), samme förf:s Geschichte

der Buchdritckerkunst in Riga 1588—1888 {1890), s. 56 o. 303—305, samt framför

allt Fr. Bienem.\nn, Zur Geschichte und Kritik der hist.-politischen Schrift »von Ero-

beritng der Hauptstadt Riga i63i» (Mittheilungen etc, Bd 16, 1893—96, s. 262—320),

vilken ingående behandlar såväl de bevarade koncepten som de varierande trjxken

av denna apologi. Som apologiens författare framstår staden Rigas dåvarande

syndicus, Johann Ulrich.

Är ej under särskilt nummer upptaget i donationsförteckningen.

E 362.

Israel Hoppe, 'Decennale Borussie Fatum öder Zehenjährige

Krieg der Schweden in Preussen, von A° 1626 bis 1635'.

1700-talshand. Fol. 196 bl. Gammalt pappbd.

IsR.\EL HoppE, f. 1601, t 1679, »borggreve» i Elbing, är den namnkunnigaste
preussiske historieskrivaren under i6oo-talet. Hans ovannämnda huvudarbete, om det

svensk-polska kriget, vilket är grundat dels på autopsi, dels på autentiska aktstycken,

spreds i ett antal avskrifter och ett utdrag därav trycktes i Acta Boritssica 1730

—

1732, men i fullständig form utgavs det först 1887 av M. Toeppen under titel: Is-

rael Hoppe's Geschichte des ersten schwedisch-polnischen Krieges in Preussen (Die

preuss. Geschichtsschreiber des 16. und 17. Jahrhunderts, Bd 5). Se närmare Toep-

PENS inledning till denna upplaga samt Allg. deutsche Biographie, Bd 13 (1881),

Hallenbergs exemplar av arbetet är enligt anteckning i detsamma inköpt i

Stockholm 1795 för '16 Rdl. 32 skl.' Säkerligen är det detsamma, som tidigare till-

hört kommissarien i Danzig Jacob Röding (se förteckningen över dennes boksam-

ling, Stockh. 1785, s. 81).

Motsvarar donationsförteckningens n:o 255.

E 366.

'Original-handlingar (I) 1611—1614.'' Fol. Gammalt pappbd.

' I volymen ingår också, tydligen genom årtalsförväxling vid inbindningen,

en handling från 1624 (se nedan n:o 27); därjämte omfattar det Hallenbergska av-
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Denna och de närmast följande volymerna (t. o. m. E 369 a) motsvara jämte

ytterligare någon volym, förmodligen B 361, vilken både till yttre habitus och inre

karaktär nära överensstämmer med de ifrågavarande E-volymerna, n:o 60 samt 62

—67 i donationskatalogen. Av dessa är emellertid endast n:o 60 närmare bestämbar
= E 368.

Innehåll:

1. Henricus Jonse [Holmius] till hovkansleren Nils Chesnecopherus,

Rostock 4 Id. Jan. 1611. På latin. Orig. 2 bl. (i s. text).

Kanslianteckn.: »in Januario 611». A tergo: »Henrici Holmij litterae ad

Cancellarium 14 Februarij Ao. 161 1 allatae».

Berör Messenius. Ang. dennes ställning till Henricus Jonae se Schuck,

Messenius. Några blad iir Vasatidens kidUirhistoria (1920), s. 72.

2. Olof Salmonsson, »Peder Michilsons Luthenampt», till Bo Göstafs-

son [Bååt] och Peder Mickelsson [Hammarsköld], Hageby den 6 april

1611, rapport ang. danskarnas infall från Blekinge. Orig. i bl. (i s. text).

Kanslianteckn.: »6 Aprilis 1611».

3. 'Ephemerides belli Danicj 161 1.' Relation om belägringen av Kalmar

stad och slott den 3 maj—19 sept. 1611. På tyska. 6 bl. (10 s. text).

Tryckt på svenska »efter en gammal afskrift» under titel: 'Dagbok öiwer

Calmars belägring och intagande af de Danske år 161 1' i Nordin, Handl. til

itplysning af swenska krigs-historien, St. i (1787), s. 7— 18.

4. Skrivelse till prästerskapet och menige allmogen i Medelpad, Stockholms

slott den 7 juni 1611, ang. danske konungens anfall; uppmaning till »manne-

ligett emottstånd». Konc. i bl. (i s. text).

Skrivelsen har ursprungligen börjat undertecknas (av Seved Ribbing, vil-

kens namn dock åter struluts). A tergo: »Till Helsingelandh, Gestrikelandh,

Ångermanlandh och Medelpadha. Then 6. Junij. Ahr 161 1. Vnderskr" och

förseglat af Sefwedh Ribbingh, Hans Acheson, Swen Månson, Erich Jörenson.

Wist. Sendes medh Olof Ingemarson alle brefwen.»

5. Hertig Johan av Östergötland till riksskattmästaren och ståthållaren

Seved Ribbing, Vadstena den 25 juni 1611, befallning att sända skepps-

flottan till Kalmar m. m. Orig. 2 bl. {2 s. text).

A tergo: »Ankommet then 30 Junij åhr 161 1».

6. Krigsrättsdom över hövidsmannen Nils Jönsson, i fältlägret vid Ryssby

den 31 aug. 1611. Orig. 2 bl. (2 s. text).

Tryckt i H.\llenberg, K. Gustaf II Adolfs historia, Bd 2 (1790), s. 820—822.

skriftsarket (nedan n:o 17) en skrivelse frän 1620. Tidigare har i volymen även varit

infästad en handling från 1595: Ridderskapets och adelns begäran till hertig Karl

den 5 nov. 1595. vilken uttagits och lagts till E 329.
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7. Sigismund Sparre till Claes Bielke, Helsingör den iS juli 1611,

ang. hans moders förvisning ur riket. Orig. (egenh.) i bl.

Kanslianteckn.: »18 Julij 611».

Förmodligen Sigismund Joh.^nsson Sparre (f. 1692). Hans moder, gre-

vinnan Margareta Brahe, skulle ha skrivit »Hans Kongl. MaijL' vdj Paaland,

wor allernaadigste Konung» till, vilket nu förnekas av Sparre; hon har icke

tillskrivit någon utomlands utom »herr Jörex Posse» i rent privata angelägen-

heter. — Även Claes Bielke, friherre till Wik, hertig Johans av Östergötland

marskalk, hörde till de landsflyktiga herrarne: erhöll amnesti först 1615.

8. Christiern Somme till ståthållaren på Öland Johan Månsson, Kal-

mar den 4 aug. 1611, ang. Kalmar slotts uppgivande och med uppmaning

till öländingarne att underkasta sig konung Kristian. Orig. i bl.

Kanslianteckn.: »4 .\ug. 1611». A tergo: »Litterae Christianj Somme ad

Johan Magnj castellanum Olandia; Anno 161 1 4 Augustij».

9. Trohetsed till Sverige av Härjedalens inbyggare, Elfros den 3 sept. 1611.

Orig. 2 bl. (i s. text).

A tergo: »Herredalernes Edh in original dateret Ellffweråås den iii Septemb.

1611».

Tryckt i Hallexberg, A'. Gustaf II Adolfs historia, Bd 2, s. 822—-824.

Jfr ovan n:o 6.

10. Krigsrättsdom över kaptenen Anders Cordeel, i lägret vid Ryssby den

8 sept. 1611. Orig. 2 bl. (2 s. text).

Tryckt i Hallenberg, K. Gustaf II Adolfs historia, Bd 2, s. 822—824.

Jfr ovan n:o 6.

11. Krigsrättsdom över amiralen för 'lilla flottan' Nils Engelsman, i lägret

vid Ryssby den 18 sept. 1611. Orig. 2 bl. (2 s. text).

Tryckt i Hallenberg, K. Gustaf II Adolfs historia, Bd 2, s. 824—827.

Jfr ovan n:ris 6 och 10.

12. Rådets och samtliga ständernas postulater till Gustaf .\dolf på riksdagen i

Nyköping 1611. Samtida avskr. 2 bl. (35. text).

Ej fullständig; motsvarar de fem första punkterna i Gustaf Adolfs konunga-

försäkran.

På detta aktstjxke stöder sig tydligen Hallenberg, då han refererar

postulaternas innehåll; även han slutar med femte punkten (K. Gustaf II Adolfs

historia, Bd i (1790), s. 195— 196). Fullständigare redogörelse hos E. Hilde-

brand, Karl IX.s testamente och tronskiftet 1611 (Hist. tidskr., 1895), s. 23 o.

följ.

13. Förhandlingar mellan svenska och polska kommissarier angående stille-

stånd mellan Sverige och Polen 1611—1612. På latin och svenska. Sam-

tida avskrifter. 6 bl. (ii s. text) -f 4 bl.

Tryckta efter den svenska versionen jämte tvenne sammanhörande hand-

lingar ur riksregistraturet i Hallenberg, Handl. till R. Gustaf II Adolfs hi-



JONAS HALLENBERGS ANTECKNINGAR OCH SAMLINGAR 507

storia (1784), s. i—22. — Till den latinska versionen sluter sig en instruktion

för överbringaren av de svenska kommissariernas sista brev (den 7 jan. 1612),

utfärdad av notarius publicus i Riga Petrus Jeger (avskr.).

14. Johan Jost von Eurenheimb (?) till överste Herman Wrangel,

Riga utan datum, begäran om rekommendation hos konungen m. m. På

tyska. Orig. 2 bl. (2 s. text).

Delvis utplånat.

15. Kanu^eraren Peder Nilsson till kamreraren Bo Wernersson och

sekreteraren Erik Elofsson, utan ort och datum, med underrättelser

från ryska kriget. Orig. 2 bl.

16. Konung Gustaf Adolfs 'punkter och artiklar' till änkedrottning Chri-

stina i de polska och ryska frågorna vid riksdagen i Stockholm 1612, den

6 nov. Utskrift med rättelser. 2 bl. (3 s. text).

A tergo: »K. M'.^ förste Punchter till Drottningen».

17. a) Kurpfalziske ministern J. J. von Rusdorf till hovrådet Johan
Georg von Gruen, Heidelberg maj 1620, om sitt samtal med konung

Gustaf Adolf; b) Johan Jöransson [på Torp] till sekreteraren Erik

Elofsson, Nyköping den 21 april 1612, med begäran om råd i vissa saker.

Senare avskrifter. Tills. 2 bl.

Avskrifterna äro gjorda av H.\llenberg själv och ha tydligen av misstag

kommit att inbindas i denna vol. av originalhandlingar. (Rusdorfs brev trj'ckt

flerstädes.)

18. Vittnesbrev, dat. Getarum den 17 jan. 1613, av häradsfogden i Tjust och

Tuna län Per Andersson och lagläsaren därstädes Magnus Månsson,

ang. Ödstorp i Tuna socken. Samtida avskr. 2 bl. (2 s. text).

Tryckt i Hallenberg, Handl., s. 78—81.

19. Ståthållaren Arved Tönnesson [Wildeman] till sekreteraren Erik

Elofsson, Wiborg den 5 april 1613, ang. förhållandena i Ryssland och

hertig Carl Filips tronkandidatur. Orig. 2 bl. (3 s. text) + löst bl.

Kanslianteckn.: »15 (!) Aprilis 613».

Tryckt i H.\llenberg, Handl., s. 67—73.

20. Sekreteraren hos hertig Johan av Östergötland Per Månsson [Utter] till

sekreteraren Erik Elofsson, Norrköping den 30 april 1613, ang. sitt

fursthga herrskaps lägenhet samt med tidender från Ryssland och Polen.

Orig 2 bl. (3 s. text).

Kanslianteckn.: »30 Ap. 613».

Tryckt i H-^vllenberg, Handl., s. 57—60 (med utelämnande av ett fukt-

skadat ställe).'

' Den senare uteslutningen (s. 60) är däremot synbarligen föranledd av ovisshet

om tolkningen. Det utelämnade ordet är 'besnatzett' (besvassad, se Svenska akad:s

ordbok, d. o.).
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21. Konung Sigismund tiU Gustaf II Adolf, \\'arschau den 2 juni 1613,

svar på Gustaf Adolfs brev den 8 april med inbjudan till konferens. Sam-

tida avskr. 2 bl. (2 s. te.xt).

Kanslianteckn.: »2 Junij 1613».

Trvckt i Hallenberg, Handl., s. 64—67; Gustaf Adolfs brev ibtd., s. 60

-64.

22. Vittnesintyg vid tinget i Kinnevakls härad den 22 okt. 1613 mot klockaren

Carl i Almundsr3'd ang. klockarehenmianet Ry(d). Orig. 2 bl. (i s. text).

\'ittnesintyget är utfärdat av Is.\k Hindriksson till Nordanskog, Linnar
Str.^le till Ekna, Nils Galle till Håkantorp ocli Axders Bengtsson till

Brunnsryd.

Tryckt i Hallenberg, HandL, s. Si—83.

23. Konung Sigismund till Gustaf II Adolf, Warschau den 10 jan. 1614,

svar på Gustaf Adolfs brev den iS sept. om fredshandeln iri. in. Samtida

avskr. 4 bl. (5 s. te.xt).

Kanslianteckn.: »10. Jan 1614».

24. Berättelser av polska och ryska fångar, dat. den 31 jan. och 5 febr. 1614.

Samtida avskrifter 2 bl.

25. Memorial för rikskansleren Axel O.xenstierna, Kopparberget den 26

febr. 1614, »huadh H. K. M' will att han skall i H. K. M*^ frånwahru ;

bestella». Samtida avskr. 4 bl. (6 s. text).

Trj-ckt efter riksregistraturet i Axel Oxenstiernas Skrifter och brefvex-

ling, Afd. 2: Bd i (1888), s. 28—30.

26. Berättelse av en rysk spion, dat. den 13 april 1614. Samtida avskr. 2 bl.

A tergo: »Copia af Kunschaperna ifrån Her Jacob Pontusson».

Tryckt i Hallenberg, Handl., s. 73—77 (felaktigt dat. den 13 april 1615).

27. Ståthållaren på Kalmar slott Bengt Kafle till Axel Oxenstierna,

Kalmar den 3 april 1624, ang. ett myteri i Möre. Orig. 2 bl. (3 s. text).

Kanslianteckn.: »3 Ap. 624» {har tolkats som 1614, varav placeringen).

Tryckt i H.^llenberg, Handl., s. 143— 148.

28. Rikskanslerens och kammarrådens memorial för sekreteraren Jonas Bu-

rens till K. Maj:t den 18 april 1614. Samtida avskr. 6 bl. (11 s. text).

Avskr. efter registraturet.

2g. Carl Carlsson [Gyllenhielm] tiU någon polsk starosta, Åbo den 21 april

1614, ang. förhällandet mellan Sverige och Polen. På tyska. Samtida

avskr. 4 bl. (6 s. text).

Kanslianteckn. : »21 Ap. 614».

30. Handlingar från konungens resa i Finland april—juni 1614. Samtida avskr.

6 bl.
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a) Memorial för fältmarskalken Evert Horn, Åbo slott den 22 april

1614, ang, förrättningar i Ryssland.

b) Mandat ang. fogdars och skrivares 'riktighet' med undersåtarne i Fin-

land, Åbo den 24 april 1614.

c) Svar på rikskanslerens och kammarrådens memorial med Johan Burens,

Helsingfors den 17 maj 1614.

d) Fullmakt för Carl Christoffersson att hålla hand över handelsord-

ningen, Viborg den 28 maj 1614.

c) Skrivelse till rikskansleren Axel Oxenstierna, Viborg den 2 juni

1614, om den ryska expeditionen.

Mandatet om fogdarna är tryckt i Waaranen, Sami. af urkunder rör.

Finlands historia, D. 4 (1S74), s. 270—272, skrivelsen till Oxenstierna i Axel
Oxenstiernas Skrifter och bvefve.xling, Afd. 2; Bd i (1888), s. 56—58.

31. Fru Elsa Bielke (g. m. Claes Bielke) till hertig Johan av Östergötland,

Naestved på Själland den 5 maj [1614], ang. deras upptagande i riket igen.

Orig. I bl.

Kanslianteckn.: »5 Maij 614». — Jfr ovan under n:o 7.

32. Instruktion och undervisning för Sven Månsson Eketrä, Stockholm

den 12 maj 1614, ang. förrättningar i Småland. Samtida avskr. 2 bl.

Instruktionen är underskriven av greve Magnus [Brahe], greve Abraham
[Brahe], Jöran Gyllenstierna, Axel Oxenstierna, Nils Andersson, Johan
Skytte och Bror Andersson.

33. Lars Anfastsson till änkedrottningens kansler Nils Chesnecopherus

och sekreterare Erik Elofsson, Stockholm den 23 juni 1614, ang. inter-

cession hos konungen. Orig. 2 bl. (2 s. text).

Kanslianteckn.: »23 Junij 614». A tergo: »Ankommett Gripsholm den 25

Junij Ahr 1614».

34. Överste Hans Georg von Arnim till kanmiarråden Johan Skytte

och Bror Andersson, Rostock den 29 juli 1614. På tyska. Orig. 2 bl.

(2 s. text).

Starkt fuktskadat. — Kanslianteckn.: »29 Julij 614».

35. Carl Carlsson Gyllenhielm (?) till Caspar Tijsenhausen, Åbo

den 21 april 1614, ang. sin intercession hos konungen samt om förhållandet

mellan Sverige och Polen. På tyska. Samtida avskr. 4 bl. (5 s. text).

Utan underskrift; att brevet härrör från Gyllenhielm blir sannohkt genom

jämförelse med ovan under n:o 2g anförda brev. — Kanslianteckn.: »21 Ap. 614».

36. Carl Carlsson [Gyllenhielm] till Erik Elofsson, 'ex hospitio Nico-

pia;' den 8 sept. 1614, ang. sitt giftermål, föiiäningar, sitt vapens förbätt-

ring och vederlag för gods. Orig. (egenh.) i bl. (i s. text).

Tryckt i S. Loenbom, Hist. Archivum, St. 2 (1774), s. 10— 12.
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37. Synebrev rörande Gabrielstorp \'id tinget i Kjula i Rekarne den 12 okt.

1614. Samtida avskr. 2 bl. (2 s. text).

Tryckt i Hallenberg, Handl., s. 83—85.

38. P"öi säkringsbrev, utfärdat av Gabriel Bengtsson Oxenstierna, på

Levold i Wessenbergs län åt Gerdt Höijers hustru, Reval den 26 okt.

1614. Orig. 2 bl. (i s. text).

39. Rannsakning med Jöran Kopparslagare i ståthållarekammaren, Stock-

holms slott den 13 dec. 1614. Samtida avskr. 2 bl. (3 s. text).

Kanslianteckn.: »13 Decemb. 614».

Tryckt i H.\llenberg, Handl., s. 89—93.

40. Claes Bielke till hertig Johan av Östergötland, utan ort och datum,

med tack för intercession hos konungen m. m. Orig. i bl.

Möjligen ofullständigt. — Jfr ovan n:o 31.

E 367.

'Original-handlingar (II) 1612—1616.' Fol. Gammalt pappbd.

Ang. motsvarighet i donationsförteckningen se under E 366.

Innehåll:

1. Salmon Jonsson till ståthållaren Arved Tönnesson, Euräpä präst-

gård den 2 jan. 1612, ang. den väntade ryska beskickningen samt andra

ryska tidender. Orig. 2 bl-. (2 s. text).

Kanslianteckn.: »2 Jan. 612».

Tryckt i Hallenberg, Handl., s. 36—38.

2. Arved Tönnesson till sekreteraren Erik Elofsson, Viborg den 4 jan.

1612, ang. Viborgs dåliga utrustning samt om förhållandena i Ryssland.

Orig. 2 bl. (2 s. text).

Kanslianteckn.: »4 Jan. 612».

Tryckt i Hallenberg, Handl., s. 38—40.

3. 'Försächring gifwen Richzens Ständer i Nyköpingh Åhr 1612.' Dat. Ny-

köping den 6 jan. 1612. Utskrift med rättelser, bl. a. av Axel Oxenstiernas

hand. 3 bl. (5 s. text).

Kanslianteckn.: »6 Jan. 1612». — Ang. olika datering av Gustaf Adolfs

konungaförsäkran (31 dec. 1611 och 6 jan. 1612) se E. Hildebrand, Karl IX:s

testamente och tronskiftet 1611 (Hist. tidskr., 1895), s. 34, not i, samt de av samme
förf. utg. Sveriges regeringsformer 1634—i8og och konungaförsäkringar 1611—

-

iSoo (1891), s. 195, not I. Originalet finnes icke bevarat, men aktstycket före-

ligger i samtida tryck.

4. 'Anlangendcs the Kunskapper och tijdender som man hafuer iornumniit

vthi Lj'beck ifrån denn 6 Decembris åhr 1611 och intill denn 13 Januarij

åhr 1612'. 2 bl. (2 s. text).

Tryckt i Hallenberg, Handl., s. 32—34.
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5. Försäkringssedel för Hans Boije på Skrytskog i Poijo socken och Lindsby

i Tenala socken, dat. Kumo gärd den 3 febr. 1612. Samtida avskr. i bl.

(i s. text).

Försäkringssedeln är undertecknad av Johan De la Gardie och Johan
Ottesson [Klöfverblad], och till denna är fogad en bekräftelse av Gabriel
Bengtsson Oxenstierna, dat. den 21 sept. 1612. — Jfr \V. G. Lagus, Un-
dersökningar om finska adelns gods och ätter (1860), s. 34.

6. Lars Jonsson till riksmarsken och ståthållaren Axel Ryning, Hö-

jentorp den 9 febr. 1612, ang. danskarnes infall i Västergötland. Orig.

2 bl. (2 s. text).

Kanslianteckn.: »9 Feb. 612».

Tryckt i Hallenberg, Handl., s. 41—43.

7. 'Anlangendes the kundskapper och tidender som vthi Lybeck ähre före-

fallne in Martio Anno. 1612.' 2 bl. (i s. text).

Tryckt i H.\llenberg, Handl., s. 34—35. — Jfr ovan n:o 4.

8. Jöns Kurck, 'Relation om mitt Fängellsse oppå Segebergh'. Samtida

avskr. 4 bl. (7 s. text).

Ang. denna berättelse se Hallenberg, A'. Gustaf II Adolfs historia, Bd
2 (1790), s. 637—639.

9. Per Månsson [Utter] till Erik Elofsson, Norrköping den 17 juli 1612,

ang. försvarsåtgärder mot danskarne. Orig. i bl. (i s text).

Kanslianteckn.: »17 Julij 612». A tergo: »Pedher Mansson Secret. .\hn-

kom til Nyköping then 19 Julij 612».

Tryckt i Hallenberg, Handl., s. 43—45.

10. K. Gustaf Adolf till riksens råd i Stockholm, dat. fältlägret vid Alings-

ås den 29 juni 1612, ang. ledningen av försvarsväsendet i Carl Filips hertig-

döme, adelns rusttjänst m. m. Samtida avskr. i bl.

Kanslianteckn.: »29 Julij 612».

11. Skrivelse av hertiginnan Agnes Hedwig av Schleswig-Holstein, dat.

Sonderburg den 8 sept. 1612. Orig. i bl. (i s. text).

Kanslianteckn.: »8 Sep. 612». — Delvis utplånat.

12. K. Gustaf Adolfs resolution och förklaring på änkedrottningens inlagda

punkter, Stockholm den 8 nov. 1612. Samtida avskr. i bl. (i s. text).

Kanslianteckn.; »H. M. Ofverst ibland acta Comit. 1612».

13. 'Diarium ab anno 1611. ad an. 1613.' På svenska. Samtida avskr. 6 bl.

(10 s. text).

Avskrift efter det under E 375 nedan omnämnda originalet. — Går från

april 161 1—mars 1613 och handlar om konungens resor och kriget.
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14. Ståthållaren i Kahnar Hans Eriksson's [Ulfsparre] 'inlagde punkter'.

Orig. 2 bl. (2 s. te.xt).

Odat., men angå förhållandena kort efter freden med Danmark. Handla

om adelns rusttjänst, de av fienden förbrända städernas ställning m. m.

15. Häradsdom vid tinget i Asa i Tveta hårad den 26 nov. 1614 ang. ett torp

i Sandseryds socken. Orig. i bl.

Tryckt i H.\llexberg, Handl., s. 85—87. (Häradshövdingens namn fel-

aktigt återgivet som Ambiörx J.^nyson WestGöthe; skall vara .\mbiörn J.\-

COPSON.)

i(). Dom vid häradstinget i Lcrbo i Oppunda härad den 9 febr. 1015 ang. Rock-

lunda och Tjäretorp i Ramsta. Samtida avskr. 2 bl.

Kanslianteckn.: »9 Feb. 615».

Tryckt i Hallenberg, Handl., s. 93—99.

17. Kon. Sigismunds 'protestation' ang. sin rätt till svenska kronan, Warschau

den 2^ febr. 1615. På tyska. Samtida avskr. 2 bl. (3 s. text).

\ tergo; »Königs in Polen Protestation».

Tryckt i H.\llf..nberg, Handl., s. 124— 130.

18. Vittnesbrev vid häradstinget i Redväg den 28 april 1615 ang, en hemmans-

del i Lindas. Orig. 2 bl. (i s. te.xt).

Kanslianteckn.: »28 April 615».

Tryckt i H.^^llenberg, Handl., s. 99—loi.

ig. Hertig Johan av Östergötland till Claes Bielke, Stegeborg den 20

sept. 1615, ang. dennes återkomst till riket. Orig. 2 bl. (i s. text).

Kanslianteckn.: »20 Sep. 615». •— Jfr ovan E 366: 7, 31 o. 40.

20. Rannsakningar på sockenstämmor i ^'ärmland okt.—nov. 1615 ang. ved-

avlämning m. m. till Kroppa bruk. 6 särsk. handl. Orig. \'ardera 2 bl.

(2 el. 3 s. text på varje).

De olika sockenstämmorna ägde rum i Millesvik den 12 okt., i By den 20

okt., i Kola den 26 okt., i Arvika den 28 okt. och i Nor den 2 nov.

Tryckta i H.^llenberg, Handl., s. 102— 120.

21. Rannsakning om tionden i Värmland samt Vadsbo och Valla härader för

1614 och 1615. Samtida avskr. 2 bl. (2 s. text).

-V tergo: »Inlefuererat Vdj Cantzelijdt den 8 .\ugusti 1620».

Tryckt i H.\llenberg, Handl., s. 87—89.

22. Brev från H. Valerian Lubizinski, 'Woloscher Bischoff, till Nils

Chesnecopherus, dat. 'in Ussedono' den 11 okt. 1615, med underrät-

telser från Polen. På tyska. Orig. 2 bl. (2 s. text).

Kanshanteckn.: »10 Novemb. 615».

Tryckt i H.\llenberg, Handl., s. 121— 124.
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2,;. P. Petrejus till [Nils Chesnecopherus], Stockholm den 10 nov. 1615,

med översändande av underrättelser från Danzig. Orig. i bl. (i s. text).

Adressaten är ej namngiven ('Magnifico Domino Cancellario'), men antag-

ligen avses den nämnde.
Tryckt i H.-\llenberg, Handl., s. 120— 121.

24. Supplik till konung Gustaf II Adolf från löjtnanten Wedewigh Möss
och korporalen Jurgen Ört t en ang. deras och flera krigsfångars ut-

lösning ur polsk fångenskap. Odat. Orig. 3 bl. (5 s. text).

'Datum aiiss dem Lager.'

25. Vittnesbrev vid ting i Sotholms härad den 26 nov. 1615, ang. en k\-arn i

Västerhaninge socken. Orig. 2 bl. (i s. text).

Tryckt i Hallenberg, Handl., s. loi— 102.

26. Riksens råd till konungen, Stockholm den 4 jan. 1616, ang. anskaffandet av

penningar till betalning av Elfsborgs lösen. Utskrift men utan utanskrifter.

3 bl. (5 s. text).

A tergo: »blef förändrat om Opstedherne, och inthet mer» samt med annan
hand: »then 7 Januarij 1616. Rs.»

En av de i skrivelsen ifrågasatta åtgärderna var att utsända sekreteraren

Andreas Bureus till uppstäderna för att underhandla med de förnämsta bor-

garne därstädes om penningeförsträckning.

27. Krigskommissarien Adam Schrapfer till Axel Oxenstierna, Reval

den 6 mars 1616, med översändande av tidender från Polen. På tyska.

Orig. 2 bl. (i s. text) + bil.: 'Newe Zeitung' 2 bl.

Kanslianteckn.: »6 Martij 616».

Tryckta i Hallenberg, Handl., s. 130— 134.

28. Truls Kåse, befallningsman i Sunnerbo härad, och Nils Eskilsson,

lagläsare, till ståthållaren Gustav Stenbock, Sunnerbo den 9 mars 1616,

ang. allmogens tillstånd samt om 'lagvadde saker' i häradet, i bl.

29. 'Acta och handlinger' mellan änkedrottning Christina och hertig Johan
av Östergötland ang. en ägotvist mellan kyrkoherden 'Her Anders i

Öster Huseby' och hertig Johans fogde på Skedenäs, Mårten Jönsson.

April—aug. 1616. Samtida avskrifter. 16 bl. (30 s. text).

Kanslianteckn.: »3 Aprilis. 1616».

30. Memorial för fältherren Jacob De la Gardie, Stockholm den 17 aug.

1616. Avskr. 4 bl. (5 s. text).

Avskriften gjord efter riksregistraturet, till vilket en anteckning i slutet:

'Pol. 357' hänvisar.

31. Hertig Johans av Östergötland memorial för utskrivningskommissa-

rierna i hertigdömet. Stegeborg den 30 nov. 1616, ställt i e:ilighet med

memorialet för de kungliga kommissarierna. Avskr. 2 bl. (2 ?. text).
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32. Pfaltzgreven Johan Casimir till Claes Bielke, Stegeborg den 17 dec.

1616. På tyska. Orig. 2 bl. (2 s. text).

Delvis utplånat. — Kanslianteckn.: »17 Decemb. 616». A tergo: »Diss

des Herrn Pfaltzgrauen g* Scbreiben mit Laurentz Muller, auff Wijk gebtir-

lich empfangen den 5 Januarij, Anno CHRI. 1617».

33. Otto Edlich till greve Johan d. ä. av Nassau, Regensburg d. 18 okt.

i6i[ ]. På tyska. Orig. 10 bl. (19 =. text).

E 368.

'Originalhandlingar (III). Ransakningar i Finland 1616 om
allmogens klagomål och besvär.' Fol. Gammalt pappbd.

Bandet har på försättsbladet titeln: 'Ransakningar i Finland år 1616' av H.\l-

LENBERGs hand.

Motsvarar donationsförteckningens n:o 60.

Innehåll:

1. 'Masko Häradz ransakningh om almogens Klagemåll och beswär. Anno

1616.' 5

—

II mars. 19 bl. (34 s. text).

2. 'Ransakningz Längd vthi Pyrkio häredh Ähr. 1616.' 12—15 mars. 12 bl.

(19 s. text).

3. 'Wemc, Häradz ransakning, om almogens Klagemåll och beswär. Anno

1616.' 15—19 mars. 14 bl. (22 s. text).

4. 'Ransakningz Längd ifrå Haliko Häredh.' 18—22 mars. 20 bl. (34 s. text).

5. Ransakningslängd från Hattula härad. 20—21 mars 1616. 6 bl. (6 s. text).

6. Ransakningslängd från Hallala härad. 26 mars—7 april 1616. 16 b!.

(25 s. text).

7. Ransakningslängd från Sexmäki härad. 15—24 april 1616. 10 bl. (16 s.

text).

8. Ransakningslängd från Borgå län. 15—28 april 1616. 36 bl. (62 s. text)

-f- lösa bl.

9. Ransakningslängd från Raseborgs län. 2^11 maj 1616. 38 bl. (71 s. text)

+ lösa bl.

10. Ransaknings- och utskrivningslängder från Kymmenegårds län. 2—6 maj

1616. 24 bl. (35 s. text).

Dessa rannsakningslängder hava nyttjats av H.^llenberg i hans K. Gustaf

II Adolfs historia (Bd 4, s. 491 o. följ.; se särskilt ett längre refererande utdrag

s. 498—502), men synas senare ha undgått forskningens uppmärksamhet. J.

E. Waaranen beklagar i sin avhandling om Landtdagen i Helsingfors 1616

och Finlands dåvarande tillstånd (1862) livligt, »att många urkunder, till och med
sådana, som Widekindi, Stiernman och ännu Hallenberg begagnat numera

försvunnit i obekanta öden. Sådant är t. ex. faller med sjelfva originalet till

Helsingfors riksdagsbeslut, som Stiernman otvifvelaktigt haft för sig. Samma
är förhållandet med längderna öfver de ransakningar, hvilka 1616 förrättades
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uti alla härader i Finland; ty ännu Hallenberg citerar originala ransaknings-

längderna t. ex. uti Kymmenegårds och Borgå län, uti Raseborgs, Wemo, Ha-
likko, Masku och Wirmo härader . . .» (anf. arb., s. 65, not 2).

E 369.

'Original-handlingar (IV) 1615—1620.' Fol. Gammalt pappbd.
Ang, nummer i donationsförteckningen se under E 366.

Innehåll:

1. 'Affrijtningh vthaff Pläschow Belägringh.' Plan över Pleskow stads be-

lägring 1615 med förklaringar. Orig. 2 bl.

Tryckt i Hallenberg, K. Gustaf II Adolfs historia, Bd 4 (1794), s. loii

—

13; I pl.

2. Johannes Rudbeckius till Jac. Zäbråsynthius, Stockholm den 3

nov. 1615, redogörelse för Pleskow stads belägring. Med plankarta. På

latin. Orig. 2 bl.

Delvis skadat.

Tryckt i Hallenberg, K. Gustaf II Adolfs historia, Bd 4, s. 1005— 11; i pl.

3. Protokoll hållet i 'den Furstlige Östgötiske hofrätt', Linköping den 9 april

1617. Orig. 9 bl. (ii s. text).

Påteckn.: »är funnit och afliemptat uhr S. R. Drotzens gref Gabriel Oxen-

stiernas handlingar på Töresö».

4. Pass, utfärdat av Jacob De la Gardie, för Guillaume du Plessis,

Stockholm den 22 nov. 1617. På franska. Orig. i bl. (i s. text).

Tryckt i Hallenberg, K. Gustaf II Adolfs historia, Bd 3 (1793), s, 98

(noten till s, 97).

5. 'Berettelsse huru som de skelmiske Pålackerne, huilke här opå Wijborgs

slåt för deris skelmiske optechte opsådt på någon tijdh wåre ahnhäldne,

vthj deris reesa i Coporie Ihänn, emot deris giorde Eedh och Obligation

förhållidh hafue.' 2 bl. (2 s. text).

Inuti är lagt ett särskilt blad, ett P, S. till en rapport till konungen, som
även bl. a. handlar om 'de skelmiske polackerne' men som tydligen är av se-

nare datum,

6. K. Gustaf Adolf till kommissarierna för Elfsborgs lösens uppbärande i

Uppland, Christoffer von Wernstedt och Anders Swensson [Ödel],

Stockholm mars 1618. Orig. 2 bl. (i s. text).

A tergo: »luder ohm Elsborgh lösen ankom den 17 martii A. 1618».

7. Dom från Jönåkers härad, dat. den 19 maj 1618, om Pavel Laggare

och Peder Junkare, 'som hade huggit bistockar'. Orig. 2 bl. (2 s. text).

A tergo: »Ihnlefuererat i Canntzlijdt denn 2 Septembris Ahr. 1619».

Omedelbart efter följer ett blad med domen i avskrift av Hallenberg.
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8. Sju bre\- från Johan Skytte till Axel Oxenstierna felor.- -sept.

1620. Orig. (egenh.) Tills. 9 bl. (12 s. text) + en bil. 2 bl. (2 s. text).

De fyra första breven, dat. den 6 och 8 febr. samt den 6 och 31 mars, de bägge

senare från Wero i Österbotten och Umo resp., lämna underrättelser från Skyt-

tes resa runt Bottniska viken och förberedelserna därtill. I brevet av den 6

mars ger han en skildring av tillståndet i Österbotten och berättar bl. a. om en

färd till Kajaneborg, »ubi miser ille, sed suä causä, Messenius suum jam habet

domicilium»; i det följande berör han den norrländska stadsgrundningen, som
dock kunnat ske först »post varios discursus», och har medlidsamma och bekla-

gande ord om »de ömkelige och osälle lappars tillstånd». — De tre senare breven,

dat. den 27 aug. samt den i och 21 sept., äro alla från Stockholm; det första

av dem (på latin) behandlar den konferens, som Skytte jämte några andra herrar

haft med de i aug. 1620 till Stockholm utsända hanseatiska legaterna, och

som bilaga till detta följa några med Skyttes hand nedskrivna 'Conditiones

duplicis foederis propositte legatis'. Om dessa 'conditiones' och det föreslagna

förbundet i övrigt se N. Ahnlund, Gustaf II Adolf och tyska kriget 1620—1625

(Hist. tidskr., 1917), s. 252—256.

Intet av breven är tryckt bland Skyttes brev till Oxenstierna i Axel Oxen-
STiERN.\s Skrifter och brefvexling, Afd. 2: Bd 10 (1900).

9. Riksskattmästaren Jesper Mattsson Krus till konungen, Stockholm

den 23 sept. 1620, ang. 'spiran' och 'äpplet', som konungen befallt låta för-

färdiga till det förestående kungliga bröllopet, m. m. Orig. 2 bl. (3 s. text).

Kanslianteckn.: »23 sept. 620».

10. Kammarrådet till konungen, Stockholm den 23 sept. 1620, ang. rannsakning

i Olof Hård's och Jöns Jöransson's sak mot deras skrivare Erik

Larsson. Orig. I bl.

Undert.: Jesper Mattsson Krus, Nils Bielke, Johan Skytte, Bror
Andersson och Per Baner. — Kanslianteckn.: »23 sept. 620».

11. Jesper Mattsson Krus, Gabriel Gustafsson Oxenstierna ocli

Svante Baner till konungen, Stockholms slott den 23 sept. 1620, ang.

de främmande furstliga personernas resa. Med bil.: 'Förtecknelse på Natt-

lägren igenom Wesmanneland och Vpland till Stockholm'. Orig. 2 bl.

(3 s. text).

Kanslianteckn.: »23 sept. 620».

12. Kammarrådet till konungen, Stockholm den 24 sept. 1620, ang. krigsfolkets

utrustning och påläggandet av en gärd till den furstliga resan. Med två

bil. Orig. 3 bl. (4 s. text).

Undert.: Nils Bielke, Bror Andersson och Per Baner.— Kanslianteckn.:

»24 Sept. 620».

13. Gabriel Gustafsson Oxenstierna och Svante Baner till konungen,

Stockholms slott den 27 sept. 1620, med ö^•ersändande av några husgeråds-

saker. Orig. i bl. (i s. text).

Kanslianteckn.: »24 Sept. 620».
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14. Desamme till konungen, Stockholm den 28 sept. 1620, ang. mottagandet

av i)det främmande herrskapet». Orig. i bl.

Kanslianteckn.: »28 Sept. 620».

15. Gabriel Gustafsson Oxenstierna till konungen, Stockholms slott den

16 okt. 1620, i samma ärende. Orig. i bl. (i s. text).

Kanslianteckn.: >)i6 Octob. 1620».

16. Kammarrådet till konungen, Stockholm den 20 okt. 1620, ang. från Tysk-

land ankomna brev. Orig. i bl. (i s. text).

L^ndert.: Nils Bielke, Bror Andersson och Per B.\ner. — Kanslian-

teckn.: »20 Octob. 1620».

17. 'Kong^ Maijtf- Resolution och meningh, Kortheligenn och Summewijs för-

fattadt, hwar efter H. M* achter Skolerne, Academien och Hospitalerne

att förordna. Actum Stocholm denn April Anno. 1620.' Renskrivet

konc. 10 bl. (10 s. text).

Överensstämmande med den utfärdade förordningen med undantag av

dateringen samt det sista stycket om hospitalerna, vilket här saknas.

Den utfärdade förordningen, som är dat, Upsala den 13 april 1620, är

tryckt i sin helhet efter en avskrift i prästeståndets arkiv i P. E. Thyselius,

Handl. rör. Sv. kyrkans och läroverkens historia, H. i (183g), s. 28—37; i utdrag

(partiet om akademien) efter orig. i Kung), biblioteket i Annerstedt, Upsala

universitets historia, Bih. i (1877), s. 154—157.

E 369 a.

'Original-handlingar (V) 1621—1625.' Fol. Gammalt pappbd.

Bandet har tidigare varit inlagt i samlingskapseln E 370 b (dessförinnan

i den odelade E 370) men har nu uttagits och bildar liksom de övriga volymerna

i samma serie särskilt signum.

Ang. nummer i donationsförteckningen se under E 366.

Innehåll:

I. Johan Messenius, 'Besuäringar emot Krich Hare, om dhen giufueliga

otrohet han mädh Christopher Pröuike och sin mågh Hälge Jäspersson

wedh Kaianaborgh och i hela Osterbåtten på månge ähr bedrefuet haf-

uer, wthi efterfölliandes punchter kårteligen och sandfärdeligen förfata-

dhe.' Dat. Kajaneborg den 25 juni 1621 (ändrat från den 2 febr. 1620).

f) bl. (8 s. text).

Kanslianteckn.: »25 Junij 621». A tergo (med samma hand som skrivit

själva aktstycket): »Jahannis Messenij Besuär emot Erich Hare på konungens

vägnar».

Aktst5'ckets karaktär är icke fullt klar. Måhända härleda sig ett par av de

rättelser, som äro gjorda däri, från Messenius själv; eljest är handen icke hans.

— ScHUCK i sitt arbete om Messenius omnämner det icke, ehuru han annars ut-
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förligt skildrar fängelsetiden och Messenii hårda behandling [Messe^iius, s. 234

o. följ.).

2. Inlaga till hovrätten av Jesper Andersson Crus ang. en tvist mellan

honom och Bengt Sparre. Orig. 2 bl. (2 s. text).

Kanslianteckn.: »28 Septembris 621».

3. Nils Chesnecopherus tUl änkedrottningens sekreterare Valerian Jöns-

son, Nj^köping den 6 mars 1622, i enskilda ärenden. Orig. 2 bl.

(33. text).

Undert.: D. Nilss till Långebro. — Kanslianteckn.: »6 Martij 622.).

Tn,'ckt i H.^LLENBERG, Hand!., s. 134— 136.

4. 'Acta emellan Oloff Jönsson Elfzborgs lösens Commissariernes Vth-

skickede, sampt någre Prästmän ifrå Östergötland, och K: M- Vice Fiscal,

anlangende någre Blancketer.' 8 bl. (12 s. text).

Rannsakningen hölls »Anno 1622. den 16 Aprilis» inför en blandad domstol

av andlige och världslige män: »vthi Bispernes, så och Edle och Wälbördig

Linnorm Ribbings till Mosebro och Nääss, Jacob Jacobsson till Stäfle Vice

Pra'ses, och Axell Drakes, sampt heela Clerkerijdz, som till denne berammede
Rijkzdagh församblede wore, närwarelsse». Den har tydligen pågått ytter-

ligare åtminstone någon dag, men fortsättningen finnes här icke. Likaså saknas

åberopade bilagor.

5. 'Relation om H K M"^ Konung Gustaff Adolph's reesa 1621 In Julio

och Augusto till Righa och hwadh j förstonne företogz emoot Stadhen.'

4 bl. (5 s. text).

Konceptartade anteckningar. Gå från den 7 juli—8 ang. 162 1.

Tryckt i S. Loenbom, Hist. Archivnm, St. 2 (1774), s. 16—23.

6. Agenten Anders Svensson Was. [Anders ÖdeL] till riksamiralen Carl

Carlsson Gyllenhielm, Helsingör den 29 aug. 1623, med diplomatiska

och andra underrättelser. Orig. 2 bl. {2 s. text).

Tryckt i Hallenberg, Handl.. s. 137— 142.

7. 'Diariuni eller Journal på H. ]\Itz reesa ådt Dantzich. .Anno 1623.' Konc.

3 bl.

Omfattar tiden 5—24 juni 1623.

Tryckt i S. Loenbom, Hist. Archiviim, st. 2 (1774), s. 23—29.

8. Brev från Uvländska krigsskådeplatsen: a) 'M- Regis breef till Felldt-

herren then q. Julij ifrå Pernow'; b) 'Mönickhofs breef till Hans Nielsson,

then 12. Julij ifrå Kiwedepe'; c) 'Mönickhofs breef, then 13. Julij, ifrå

Werder.' Samtida avskrifter (i utdrag). 2 bl. (3 s. text).

i). Åtskilliga skrivelser till konungen från myndigheter i Stockholm, riksrådet

och kammarrådet, eUer från Johan Skytte ensam under jan. 1624 samt

febr., juni och juli 1625. Orig.
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Flertalet av dessa skrivelser äro icke av den betydelse, att en detaljerad

uppräkning här synes nödig. Från riksrådet föreligga sålunda brev av den

4 juli 1625 (ang. kommissarier till landsändarne lör kvarntullen, den holländske

gesanten Casper Vossberger m. m.), den 11 juli s. å. (ang. revisionssaker),

den 12 juli (ang. den holländske gesanten) och 13 juli (ang. drottningens resa).

Kammarrådet skriver i kammarärenden den 21 och 23 jan. 1624, den 7 febr.,

I, 9, II och 15 juli 1625, och Johan Skytte i olika ärenden den 7 febr., 28 juni

(egenh.), 30 juni, i, 4 och 13 juli 1625. Det sistnämnda, som likaledes är egen-

händigt och som handlar om de privata meddelanden, Skytte lyckats avvinna

den holländske gesanten, är tryckt i Hallenberg, Handl., s. 151—154. Om
Vossbergers ambassad se f. ö.: Verbaal van de Ambassade von Gaspar van Vo^-

bergcn (1867).

I serien av dessa skrivelser föreligga också tvä andra aktst)-cken:

10. 'Inuentariuni pä dedh Sölffwer som ähr tillstädes vthj Stockh.:>lm wedh

dedh som brukes på min nådigste Drotningz Taffell såsom och dedh hoos

Mechlerskan ähr. Denn 6 Februari] 1623.' 2 bl. (j s. text).

Undert.: Per Andersson.
Tryckt i Hallenberg, Handl., s. 148— 150.

11. Riksrådet Philip Scheding till någon annan medlem av riksens råd

(förmodl. Johan Skytte), Arnön den 2 jnli 1625. Orig. (egenh.). i

bl. (i s. text).

Urskuldan att för sjukdom ej kunna infnina sig i Stockholm och delta i hand-

läggningen av regeringsärendena, såsom honom enligt konungens memorial för

riksrådet ålåg.

E 370 a.

Handlingar till Sveriges politiska historia 1611—1620. Inri-

kes ärenden. Fol. Samlingskapsel.

1 denna samlingsvolym föreligga, förutom några obetydliga avskrifter av Hal-

lenbergs hand, följande skrifter, som enligt päteckning på omslaget lågo »bland

Hallenbergs papper»:

'Tvänne skrifter som ingåfvos till konung Gustaf Adolf och Ständerne på

Nyköpings riksdag 1611.' Orig. Vardera 2 bl. (med 3 s. text).

Den ena av dessa skrifter har a tergo anteckningen: »En hoop pasquiller, är

lijka huar de liggie».

Tryckta i Hallenberg, Handl., s. 23—31.

E 370 b.

Handlingar till Sveriges politiska historia 1621—1632. In-

rikes ärenden. Fol. Samlingskapsel.

Ur denna volym har, såsom redan nämnts, hela den nuvarande vol. E 369 a

utbrutits. Av Hallenbergs papper återstå — utom några av Hallenberg själv
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utförda avskrifter, delvis tryckta i hans arbeten, samt ett par brevkoncept — föl-

jande handlingar:

1. Kammarrådet till Hans Valentinsson, Stockholm den 24 okt. 1626,

att av kvarntullspenningarna betala borgmästaren i 'Stockholms norre

förstad' Mattias Tröst hans försträckning till kronan. Orig. 2 bl. (i s.

text).

Undert.: Johan Skytte, Per Erl.^ndsson Jöran Clason Uggla, Mat-
THiAS Soop, Abraham Cabeliau.

2. 'Sexton Bref från konung Gustaf Adolph til Riks Canzleren Gref Axel

Oxenstierna afskrefne efter Originalerne uti des Archivum på Tidö Sä-

tesgård, och den 24 Maij 1796 til Kongl. Witterhets, Hist. och Anticju.

Academien öfverlämnade af Fredenheim.' i konv. 16 bl.

Omfatta tiden 1612— 1632.

Hava ingen proveniensanteckning men torde härröra från Hallenbergs .sam-

ling. Samtliga breven tryckta efter originalen i Axel Oxenstiernas Skrifter

och brefvexliyig, Afd. 2: Bd i (1888).

3. Tre brev från konung Gustaf Adolf till Axel Oxenstierna, den i

april och 30 [här: 26] dec. 1628 samt den i aug. 1632. Avskrifter. 12 bl.

(18 s. text).

Avskrifterna äro under H. G. Porthans inseende gjorda »ur de samlingar,

som framl. herr Hotrådet Arckenholtz förärt till Kongl. Acad. BibUothek» i

Åbo. Alla tre breven tryckta i Axel Oxenstiernas Skrifter och brefvexiing,

Afd. 2: Bd I.

E 371.

Handlingar till Sveriges politiska historia 161 1—1632. Di-

plomatiska och krigssaker. Fol. Samlingskapsel.

I denna volym ingå, frånsett några smärre avskrifter, följande handhngar, som
tillhört den Hallenbergska samlingen:

1. Jacob De la Gardie till Axel Oxenstierna, Dorpat den 18 aug.

1625, ang. slottets i Dorpat belägring och intagande. Orig. 2 bl. (2 s. text).

Tryckt i Axel Oxenstiernas Skrifter och brefvexiing, Afd. 2: Bd 5 {1893),

s- 355—355-

2. Johan Adler Salvius, 'Diariuni Eller Kortt Relation pa alltt dedli suni

pä H: K: M- Pry.ssiske Reesa / hvilken företogs den 29. ApriHs 1628 /

passeret ähr, in till den 30 Octobiis'. Orig. (egenh.) 17 bl. [^;^ s. text).

Tryckt i S. Loenbom, Hist. Archivum, St. 3 {1775), s. 7—55. Utg. känner
dock icke författaren, utan anmärker: »Auctoren til denna Berättelse sjmes
troligen hafwa warit någon af K. Maj:ts Hof- eller Cantzli-Stat».
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3. 'Relation öfwer Strassburgs endtsättningh, Ifrån Dän ^ Januari], Anno
1629.' Avskr. 18 bL (35 s. text).

Tryckt i S. Loenbom, Hist. Archivum, St. 4 {1776), s. 3—50. Ett i rela-

tidiien intaget memorial av Axel Oxenstierna för Herm. Wrangel, Elbing
den 29 jan. 1629, är därjämte tryckt i Axel Oxenstiernas Skrifter och brcf-

vexling, Afd. i: Bd 4 (1909), s. 344—349.^

4. Axel Oxenstierna till konung Gustaf Adolf, Elbing den 17 febr.

1629, relation om tåget till Strassburg och slaget vid Gurzno. Samtida

avskr. 8 bl.

Kanslianteckn.: »17 Feb. 1629» samt med Erik Runell-Palmskiölds
hand: »relation om feltslachtningen».

Tryckt, säkerligen efter denna handling, i S. Loenbom, Hist. Archiviiiii,

St. 4, s. 50—78; efter en annan avskrift i Axel Oxenstiernas Skrifter och bref-

vexling. Afd. i: Bd 4, s. 359—375.

5. Johan A dl er Salvius, Diarium och registratur under konungen? resa

till Preussen 1629. Orig. (egenh.) 2 bl. (2 s. text).

Omfattar endast dagarna 21—23 maj.^ Två brev av Gustaf Adolf av sist-

nämnda datum äro intagna i kopia, nämligen till L. C.-^merarius, »huruledes

han skulle H: K: Mtz reesa åth Pryssen och at H: K: Mtt fordrede dhe wärf-

uedhe troupperna till sigh hoos Staterne vthtyda» och till Sten Bielke, »huru-

ledes han sigh emoot Wallenstein och Tilly vthi sijn legation förholla skulle».

Tryckt i S. Loenbom, Hist. Archivum, St. 4, s. 78—83, utan angivande
av författare.

6. 'Riks-Cancelleren Grefwe Axel Oxenstj ernås Betänkande Til konung

Gustaf Adolf, Rörande et befaradt Fredsbrott med Dannemark med
mera. Elbing den 8 Januarii anno 1631.' Avskr. 1700-talshand. 6 bl.

Har före Hallenberg även tillhört Arckenholtz.
Tryckt i Handl. rör. Skandinaviens historia, D. 24 (1840), s. 200—230,

samt senast i Axel Oxenstiernas Skrifter och brefvexling, Afd. i: Bd 6 (1918),

s. 25—41.

7. Chr. L. Giinther, 'Beschreibung der am 6. Nov: 1632 bev den Städtgen

Liitzen zwischen den Kavserlichen und Schwedischen Armeen gehaltenen

grossen Schlacht, in welcher der Grosse König in Schwedeu Gustav Adolph

' Lucka lämnad för datum.
- Ä s. 344, not I, anmärkes, att den hos Loenbom tryckta relationen icke är full-

ständig, i det att slutet saknas. Samma är förhällandet med föreliggande avskrift,

vilken med all sannolikhet utgjort förlagan för Loenbom. Slutet av relationen i

Riksarkivet, Oxeyist. saml., Handl. rör. polska kriget.

' Ett utkast till diarium för tiden 16— 19 maj, likaledes av S.\lvius, föreligger

i samma volym (2 bl. 4:0, i s. text), men det synes ej ha tillhört Hallenbergs samling

och stär ej heller i direkt sammanhang med här nämnda aktstycke (bl. a. formatet

olika).
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victorifiret und geblieben. Geschrieben Liitzen den 12. Jaiin; 1788.' 20

bl. (33 s. text).

Förf. tecknar sig i slutet av aktstycket, där dateringen »Liitzen ani 20.

Jann: 1788» uppgives, som 'Amts-Chirurg'.

8. Avskrifter av brev från L. Camerarius till Axel Oxenstierna samt

från J. J. von Rusdorf till densamme jämte ett par till konung Gustaf

Adolf och Gabriel Gustafsson Oxenstierna. 24 bl. (45 s. text).

Avskrifterna äro genom H. G. Porth.\n gjorda nr de Arclienlioltzska

.samlingarna i Abo. En närmare specifikation torde här vara mindre nödig.'

9 a—b. Diverse avskrifter a\- bre\- i diplomatiska ämnen bl. a. av konung

Gustaf Adolf till Paul Strassburgk och Georg" Rakoczy. Två

lägg om 10 bl. vardera.

Liksom de föregående genom II. G. Porth.\n ur de .Arclvenliolt/,'ska sam-

lingarna. Närmare specifikation torde vara överflödig.

E 372.

Handlingar till Sveriges politiska historia i6ii---t6i8. 4:0.

Samlingskapscl.

I denna volym ingå, förutom en del av H.^llenberg själv gjorda smärre avskrif-

ter, bl. a. av brev från Gustaf Adolf till Ebba Brahe (1613) och från hertig Carl Fi-

lip till Carl Carlsson G\-llenhielm (1621) och Nils Stiernsköld (1621) följande Hallen-

bergska papper:

1. Fem brev av konung Gustaf Adolf till Ebba Brahe 1613—1614. .\\-

skrifter. 6 bl. (11 s. text).

Avskrifterna äro gjorda av H. G. Porthan ur de Archenholtz'ska samling-

arna i Åbo och omfatta breven av den ig jan., i mars, i april och 21 juli 1613

(det sistnämnda här odaterat) samt den 20 sept. 1614. Breven äro tryckta av

C. G. Styffe i Konung Gustaf II Adolfs Skrifter (1861) samt av P. Sondén i

Gustaf II Adolfs bref till Ebba Brahe (igoi). Jfr även H.\llenberg, K. Gustaf

II Adolfs historia, Bd 3 (1793), s. 253 o. följ., samt C. M. Stenbock, Till bref-

växlingen inellan Gustaf Adolf och Ebba Brahe (Personhist. tidskr., 1914, s. 104

—

115).

2. JE. Pincius, 'Kort begrep af dee Pohlska Handlingar efter Ahrtahlen

extraherat och affattat d. 16 April 1705'. 32 bl. (61 s. text).

Omfattar åren 1614—1629 samt 1660.

' Ett brev från Camerarius till Oxenstierna, Altona den 15 maj 1626, förut del-

vis tryckt (M. G. Schybergson, Sveriges och Hollands dipl. förbindelser 1621— 1630

(1881), s. 359—362), föreligger här i fullständigt skick. Se N. Ahnlund, Gustaf II

Adolfs första preussiska fälttåg 1626 (Hist. tidskr., 1918), s. 91, not 2.
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E 373.

Handlingar till Sveriges politiska historia 1619—1632. 4:0.

Samlingskapsel.

Denna volym innehåller följande handlingar ur Hallenbergs samling:

1. 'Colloqvium cum Sapieh;e Secretario Riga: a. 1631. mense Augusto/ Avskr.

4 bl. (7 s. text).

Hallenbergs hand. Relationen härrör möjligen från Johan Skytte. —
Namnet på den littauiske storfältherren S.\piehas sekreterare var Gregorius
Zd.^ngwicz.

2. 'Relatio Muschovitica Dni Benedicti Skytte.' Avskr. 24 bl. (47 s.

text).

Hallenbergs hand. Skyttes relation föreligger flerstädes i avskrift —
ong. i Riksarkivet — men synes ej vara tryckt. Se A. Gr.\pe, Riksråd— språk-

forskare (i denna minnesskrift), s. 340, not 2.

3. Förteckning å diverse handlingar ocli skrifter till Gustaf II Adolfs historia.

9 bl.

Nedskriven av H.\llenberg och förmodligen även upprättad av honom.
Pa sista sidan följer avskrift av början på E. P.\lmskiölds Diariitm kistor.

Sveo-Goihicuni 161

1

—1655.

E 374.

'Handlingar om K. Gustaf II Adolf, samlade af J. Arcken-
holtz.' 4:0. 251 bl. (461 s. text). Halvbd av skinn.

Denna avskriftsvolym, över vars innehåll det synes mindre nödigt att meddela spe-

cificerad förteckning, innehåller till huvudsaklig del avskrifter av konungens tal (1617

— 1630) samt av diverse brev från honom (1614— 1631). Som oftast äro dessa av-

skrifter försedda med beteckningen »Ex Mss'° R. Gust. Ad.» eller Ex autographo

Regio», men de torde det oaktat icke— åtminstone icke i någon nämnvärd utsträck-

ning — härleda sig direkt från de kungliga autograferna. Förlagan har i det alldeles

övervägande antalet fall varit den Palmskiöldska (avskrifts)samlingen i Uppsala

univensitetsbibliotek. (Se härom Styffes inledning till Konung Gustaf II Adolfs skrif-

ter, 1 861, s. V.) — I slutet av volymen finnes en av Akckenholtz utförd avskrift

av Palmskiölds Diarium kistor. Sueo-Gothiciim.

På frampermens insida har Styffe antecknat: »A omslaget', likasom här i ban-

det, i midten, stod vid slutet af Talen, Hallenbergs anteckning: 'Af Arcken-
HOLzes Sami., som CancelliRådet Elers skänkte mig'.»

Motsvarar donationsförteckningens n:o toi.

E 375.

'Diarium öfver K. Gustaf Adolfs resor jämte några af de

vigtigaste händelserna 1611—1613, 1626, 1618.' Samtida an-

teckningar. 4:0. 33 bl. (55 s. text). Halvbd av pergament.

' Borttaget vid inbindningen.



524 A. B. CARLSSON

Bandet är sammansatt av tre olika partier, det första (april 1611—mars 1613,

25 bl-., 43 s. text) fört av två skilda händer, växlande med varandra, de bägge senare

(22 juni—15 nov. 1626 samt 14 febr.— i maj 1618, vartdera 4 bl., 6 s. text), av var

för sig enhetliga, men sins emellan skilda händer. Det sista partiet (på tyska) hänför

sig till förhandlingarna mellan svenska och ryska sändebud 1618. Alla tre avdel-

ningarna torde härröra från tjänstemän i kansliet.

Av diariet 161 1—1613 förehgger en samtida avskrift i vol. E 367 (n:o 13; se

ovan). — Diariet från 1626 är till en del, motsvarande de två första bladen i när-

varande handskrift (22 juni— 16 okt.), tryckt i S. Loenbom, Hist. Archivum, St. 3

(1775), s. 3—6; fortsättningen (18 okt.— 15 nov.) har däremot tydligen icke varit

utgivaren tillgänglig.

E 388 c.

Epistolae ad Paulum Strassburgk. 1616—1646. Fol.

Halvbd av pergament.

Innehåller mer än ett 70-tal brev i diplomatiska ämnen, huvudsakligen till

(eller från) den svenske residenten i Siebenbtirgen kapten Paul Str.\ssburgk, där-

av omkring 40 frän Gustaf Adolfs tid, de allra flesta orig. En av Stvffe upp-

rättad kronologisk index fnnes i volymens början. I slutet äro inbundna dels

en 'Designation der die Schwedischen Sachen betreffenden Handschrifften' av obe-

kant hand, dels en Kassel den 11 maj 1752 daterad förteckning: 'Folgende lite-

ralien sind mir aus Homberg zugeschicht worden' av J. Arckenholtz. Tydligen

har brevsamlingen tidigare tillhört denne.

Motsvarar donationsförteckningens n:o 245.

Den föregående förteckningen har, såsom redan nämnt, endast

avsett att upptaga de i universitetsbibliotekets E-samling in-

gående delarna av Hallenbergs papper. Även på andra avdel-

ningar a\' handskriftssamlingen kunna emellertid handlingar på-

träffas, som härstamma från den Hallenberg'ska donationen och

vilka äro ägnade att i ett eller annat avseende belysa Gustaf

Adolfs tid och historia. Någon systematisk undersökning därav

har icke vid detta tillfälle ägt rum, men jag nämner här ett par

volymer, bägge förda till bibliotekets L-samling (statskunskap,

näringar m. m.), vilka i sin helhet, eller åtminstone väsentligen,

falla på Gustaf Adolfs tid. Under signum L 35 finnes sålunda en

foliovolym, innefattande i samtida avskrift 'Göteborgs äldsta

stadsprivilegier och handlingar 1619—1633'. Boken är prydligt

skriven av 'fordom rådmannen i Göteborg' Christian Schotte
med vackert textade anfanger och paragrafingresser i olika färger.

Utom själva pri\'ilegierna föreligga här ett flertal handlingar från

grundläggningstiden samt en plankarta 'Plante der Stadt Gotlien-

I
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borgh', med namn på stadens olika bastioner samt gator och

torg (dessa i motsats till rubriken dock på svenska). Under

signum L 10j möter likaledes en volym in folio: 'H: Kon: Måij'.'

och Cronones Special Räclmingh medh Factoren Hans Leffler

öfwer Wanttmachariedt I Arboga Ifrån A° 1621 Till A? 1624',

omfattande ett antal originalhandlingar rörande den nygrundade

klädesfabriken vid Ulvsund (Kungsör), sedan i Arboga.

Slutligen kan måhända här förtjäna omnämnas en — från

universitetsbiblioteket numera avsöndrad — volym, vilken visser-

ligen aldrig tillhört Hallenberg, men som åtminstone vid det till-

fälle, då den från biblioteket avskildes, troddes härstamma från

dennes samling. Det är den tidigare i handskriftskatalogen under

signum E J64 upptagna foliovolymen 'Herredags Acta passerade

anno 1611, 1612, 1614, 1617', som genom Större Konsistoriets

beslut den ig sept. 1895 överlämnades till Riksarkivet. Vo-

lymen har senare inom Riksarkivet upplösts och fördelats,

vadan den ej längre själv ger någon upplysning om sin pro-

veniens, men ett studium av donationskatalogerna i Uppsala

universitetsbibliotek lämnar ändock ingen tvekan övrig. I den

Hallenberg'ska donationsförteckningen finnes ingen antydan om
en sådan volym, däremot återfinnes den under fullt tydlig rubrik

i den Rosenhane'ska. Det är alltså med den Rosenhane'ska

handskriftssamlingen, som denna \'olym en gång kommit till uni-

versitetsbiblioteket .



NÅGRA ORD OM UTLÄNDSKA KAR-

TOR I UPPSALA UNIVERSITETS-

BIBLIOTEK

Av N. E. TAUBE

Om man beaktar den betydelse, som kartorna haft för den

vetenskapliga forskningen, så kan man väl knappast för-

neka, att den bibliografiska litteraturen i allt för ringa

grad sysselsatt sig med dem. Detta gäller såväl utlandet som

vårt eget land, där vi dock haft så förträffliga forskare på den

historiska kartografiens område som A. E. Nordenskiöld, E.

W. Dahlgren, S. Lönborg, Sven Hedin m. fl. I J. A. Alm-

quists Sveriges bibliografiska litteratur^ finnes visserligen en för-

teckning på 36 arbeten av kartografiskt intresse, men med undan-

tag för Nordenskiölds och Dahlgrens arbeten handla dessa enbart

om den svenska kartografien.

Särdeles kännbar är bristen i detta avseende, då det gäller

att skaffa sig en överblick över de större bibliotekens kartsam-

lingar. Vad Uppsala universitets bibliotek beträffar, så är den

intresserade hänvisad till några rader av Cl. Annerstedt i

Upsala universitet 1872—1897, Del 2, s. 53, samt spridda upp-

gifter i bibliotekets kataloger och årsredogörelser. Härtill komma
enstaka handskrivna upplysningar i bibliotekets arkiv ^ samt

en och annan anteckning på kartorna själva. Dylika anteck-

ningar förekomma dock synnerligen sparsamt.

' D. I. s. 265—270.

- De viktigaste ställena i UB:s arkiv, som handla om kartor, återfinnas i K 6,

K ib, K 64—67, K 70, K 95; 4.
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Emellertid är Carolina Redivivas kartsamling av det omfång
och den vikt, att några ord om än aldrig så kortfattade om dess

historia och nuvarande förhållanden icke böra saknas vid det till-

fälle, då biblioteket firar sitt 300-års-jubileum.

Det kan naturligtvis här icke vara tal om någon uttömmande
skildring av kartavdelningens utveckling från äldsta tider, lika

litet som om något försök att belysa den roll, som samlingen

spelat för den svenska geografiska och kartografiska forskningen

— två uppgifter som var för sig vore synnerligen lockande —
utan de rader, som följa, avse endast att lämna några data för

de viktigaste förvärven jämte omnämnande av några ur karto-

grafisk, geografisk eller boklig synpunkt intressanta verk, som
förefinnas i samlingen.

Som Annerstedt i ovannämnda publikation påpekat, bildades

universitetsbibliotekets egentliga bestånd av kartor år 1813 genom
den kollektion av 4,500 nummer, som samlats av kommerse-

rådet greve Carl David Gyllenborg och tillföll biblioteket

efter dennes död (1811). Emellertid förefunnos naturligtvis kartor

redan före denna tid, och både 1600- och 1700-talet ha på olika

sätt bidragit till kartsamlingens grundläggning och förkovran. De
direkta inköpen av kartor tyckas ha varit synnerligen fåtaliga,

men genom donationer kommo dock en hel del till universitets-

biblioteket. Lösa kartblad och väggkartor äro under denna

första tid mindre företrädda än bundna kartverk.

Det De la Gardie'ska biblioteket, som utgör en sådan

märklig del av 1600-talets förvärv, var ganska rikt på geografiska

arbeten.^ Bäst var den antika geografien representerad. Vi

finna här bl. a. en Ptolomäus-upplaga från Basel 1551, tvänne

upplagor av Strabo 1523 och 1571 m. fl. och av nyare verk Se-

bastian Miinsters bekanta Cosmographia 1550 o. a. De flesta

av dessa böcker voro försedda med kartor i texten. Av egent-

liga kartböcker intogs första platsen av det stora arbetet: 'Atlas

major sive Geographia Blaviana. Amstelaedami 1662', ett jätte-

stort sammelverk, som nu utgör en av de vackraste om än ej

' Se UB:s arkiv: K 64 s. 95; K 64 a, s. 193; K 65, s. 122; K 66, s. 217;

K 95:4-
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dyrbaraste^ prydnaderna i universitetsbibliotekets kollektion. De
elva ståtliga foliovolymerna, som innehålla 534 handkolorerade

kartor, äro bundna i smakfulla pergamentsband och stämplade

med De la Gardies sigill.

Från Blaeus tryckeri stammar \'idare den stora väggkartan:

'Nova et accuratissima Sinarum imperii tabula, Amstelodami

1658', som är tillägnad ärkebiskopen av Mainz Johan Filip och

uppklistrad på väv. Att det i den De la Gardieska kartsamlingen

existerat även lösa kartblad framgår av en blick på titlarna i

katalogerna.

-

Huruvida tvenne spanska väggkartor av stort intresse, som

äro på liknande sätt monterade, tillhört De la Gardie, kan jag

ej avgöra, enär de saknas i katalogerna över hans bibliotek.

De äro: 'Toletum, Hispanici Orbis Vrbs Augusta . . . exarari man-

davit . . . Ludov. Emmanuel . . . Card. Portocarrero. J. F. Leonardus

delineabat et aeri incidebat. Madriti 1681' och 'Descripcion del

Reyno de Aragon de J. Bp. Labana. Impresso en Zarago^a

1684'.

En enskild givare från denna tid, som icke får glömmas, är

kanslern Erik Oxenstierna. Han har visserligen endast läm-

nat ett bidrag, men ett mj-cket viktigt sådant, nämligen 'The-

atrum orbis terrarum sive Atlas novus', Amstelodami 1640.

Verket, som utgått från Blaeus officin, har sitt speciella intresse

för Sverige genom kartan över Skandinavien, som har titeln:

'Svecia, Dania, et Norvegia, Regna Europae SeptentrionaUa.

luxta Archetypum Andrese Buraei de Boo, Secretarij Regij,

et supremi Regni Sueciae Architecti'.^ Det är i tre delar, bundna

i pergament. Den första delen är försedd med dedikationen:

»Hunc librum Bibliothecae Ubsaliensi dicavi; ut illo exiguo in-

dicio declararem, quo semper affectu prosequi constituerim, al-

tricem hane mei Academiam. Ericus Oxenstierna Axelii.»

* Brunet, Manuel du libraire, i, sp. 959.
- I sammanhang härmed kan erinras om den kartbok ur det De la Gardieska

biblioteket, som skildrats av E. W. Dahlgren i Bibliografiska undersökningar till-

ägnade Claes Annerstedt, nämligen Peter \\'einer's karta över Bayern 1579.

' Jfr Lönborg, S., Sveriges karta (Uppsala 1903), s. 10. — Werner, K. F..

Andreas Biirei stora karta öfver Sverige 1626 (i Samlaren, i), s. 50.
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Gåvan, som även gällde två glober, är daterad den 2 febr.

1643, strax före Oxenstiernas avgång från akademien.'

I sammanhang härmed kunna vi nämna tvänne verk, söm
utgjort en del av sextonhundratalets rika litterära krigsbyten,

nämligen den store Ortelius' bägge verk: 'Theatrum öder Schaw-

buch des Erdkreys', Altdorff 1580-, som har inskriptionen

»Inscriptus Catalogo librorum Collegij Posnaniensis Societatis

Jesv», och samma kollegiums pärmstämpel samt 'Theatrum

Orbis terrarum', Antwerpen 1579, som har inskriptionen: »In-

scriptus Catalogo Collegii Braunsbergenns. Soc. Jesv.»

Från 1700-talet finnes ingen större donation av kartor att

anteckna, vare sig bundna kartböcker eller lösa blad, ehuru na-

turligtvis en eller annan karta följt med de större eller mindre

samlingar, som under denna period ökade bibliotekets bok-

bestånd. Utan någon anteckning om proveniens finnas dessa

kartor upptagna i inventeringsförteckningarna. De allra flesta

av dessa förteckningar upptaga kartor bland arbeten i historia

och geografi, men även bland mathematici och fysici, och det

är först i slutet a\' århundradet som vi finna ett verkligt in-

ventarium över bibliotekets kartor. Detta står att finna i 1785

års inventeringsprotokolP, och kan väl antagas vara den äldsta

till vår tid bevarade uppgiften om bibliotekets bestånd av lösa

kartor, betraktade som en samling för sig. 'Förtekning på

diverse Chartor och Tabeller, som vid 1785 års Inventering fun-

nos på Bibliotheket', som den fullständiga titeln lyder, upptager

endast 39 nummer, inberäknat några stadsplaner och genealo-

giska tabeller. De flesta av dessa äro väggkartor uppklistrade

på väv. Vi återfinna här de ovannämnda De la Gardieska kar-

torna, och av de övriga kunna följande kanske vara av speciellt

intresse såsom på ett eller annat sätt refererande till våra för-

bindelser med Ryssland under Karl XII:s tidevarv:

i) 'Delineatio specialis et accurata Ukrainae ac Districtibus

Provincysqve cum suis Palatinatibus adjacentibus, bono publico

' Jfr Bibl:s arkiv, A 3, s. 178.

' Upptaget i Claes Råiambs katalog (UB V 281), först bland Mathematici

in folio.

^ Biblis arkiv, K i b.

34 - --IMT.
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erecta per Guilhelmum Le Vasseur de Beauplanum mili-

tarem et Capitaneum, aeri vero R. M:tis Poloniae et Sveciae

Architectum incisa opera et studio Wilhelmi Hondy, S. R.

M:tis Poloniae et Sveciae chalcographi privilegiati. Gedani Anno

Domini 1650.' (Inventeringsförteckn:s nr 12.)

Denna karta hör till den numera ytterst sällsynta' 'Descrip-

tion de TUkranie qui sont plusieurs provinces du royaume de

Pologne, contenues depuis les confins de la Moscovie jusques aux

limites de la Transih-anie' av samme man. Den är tryckt i

Rouen 1660. I universitetsbiblioteket finnes en tysk och en

engelsk upplaga.

2) 'Nova descriptio Geographica Tattariae Magnae una cum

delineatione totius Imperii Russici inprimis Siberiae. Philipp

Joh. v. Strahlenberg. J. A. Matern. (In duplo.)' (Inven-

teringsförteckn:s nr 15.)

Strahlenberg's karta är ju som bekant en av de mest kända

frukterna av de karolinska krigarnes topografiska arbeten under

fångenskapen i Sibirien. Den tillhör hans arbete 'Das Nord-

und Ostliche Theil \'on Europa und Asien', som trycktes i Leip-

zig 1730. (Även under titel: Historie der Reisen in Russland,

Sibirien und der grossen Tartarey.) Samma år utkom den i

Stockholm.

-

Ett kanske ännu märkligare dokument från denna tid äger

emellertid universitetsbiblioteket i original, nämligen de mycket

omtalade Renatkartorna, som måhända återfinnas i

3) Inventeringsförteckningens nr 25: '8 stycken, större min-

dre (!) skrifne, Chartor öfver åtskilliga orter i Sibirien och Tatariet'.

Renatkartorna äro visserligen endast 4, men några kartskisser

från samma trakter av obekant hand förefinnas, som kunna

ha tänkts utfylla antalet. Renats kartor över Dsungariet och

»Songarski-Kalmuckit» jämte de likaledes handritade mongoliska

' Se: Brunet, Manuel du libraire, Supplement i (187S), sp. 100.

- Ang. Strahlenberg och hans karta se: Strindberg, A., Philipp Johann

von Strahlenberg och hans karta öfver Asien, i Skrifter utg. af Svenska sällskapet

för antropologi och geografi, Geografiska sektionens tidskrift, Bd 1:6. — Strind-

berg, A., Tal till svenska nationen (Jönköping 1910), s. 166. — Hfdin, S., Svar på

»Tal» (Stockholm igio), s. 3— 15.
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originalen härtill kommo till universitetsbiblioteket redan 1743
genom gåvobrev av Renat själv, daterat den 13 april/

Dessa intressanta kartor utkommo aldrig under författarens

livstid, och det är först långt efter hans död, som de kommo i

åtnjutande av det intresse, som de förtjäna. Upptäckten av

den i Linköpings stiftsbibliotek förvarade Benzelstiernska ko-

pian av den ena av dessa kartor är ju en av Aug. Strindbergs
viktigaste insatser som forskare, och denna upptäckt, som skedde

1879, ledde i sin ordning till att fästa uppmärksamheten på de i

universitetsbiblioteket förvarade originalen.

-

De övriga kartorna, som upptagas på inventeringsförteck-

ningen, äro a\' mindre intresse. Vid sidan a.v de holländska

kartorna från Blaeus officin kunna vi emellertid lägga märke

till att den franska kartografien börjar blir representerad genom
arbeten av Sanson d'Abbeville och Delisle.

I början av 1800-talet infaller den tilldragelse, som bildar

epok i kartsamlingens historia. Ty 1813 fick biblioteket, som

nämnt, mottaga den samling av 4,500 kartor, som hopbragts av

kommerserådet Carl David Gyllenborg (död 1811). Med
kartorna följde en skriven katalog på 178 foliosidor, som utför-

ligt redogör för beståndet av donationen.^ Denna katalog är

vad de svenska kartorna beträffar uppställd efter Tunelds geo-

grafi. Som sjökartorna emellertid icke voro upptagna i denna

förteckning, gjordes sedermera en särskild förteckning på dem

(105 nr), som bifogades katalogen över landkartorna.

Det var sålunda en ganska ståtlig samling kartor, som nu

befann sig i bibliotekets ägo, väl ägnad att tjäna den geografiska

forskningen och lämna prov på kartografiens utveckling inom

olika länder. Den GyUenborgska donationen bildar fortfarande

'- Bibl:s arkiv A 8.

* De Renatska kartorna äro mänga gånger reproducerade: Linköpingskopian

först av det Ryska geografiska sällskapet 1881 och därefter i detta sällskaps tid-

skrift 1888, Uppsala-kartorna i samma publikation 1893. Se även: Strindberg,

A., Tal till svenska nationen (1910) och Hedin, S., Svar på ftTah (1910). De sista

och bästa reproduktionerna finnas i Baddeley, J- F-. Russia, Mongolia, China,

London 1919. — UniversitetsbibUoteket har i sin ägo även fotografiska reproduk-

tioner av kartorna, gåva av det Ryska geografiska sällskapet 1893.

' Bibl:s arkiv K 70.
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den viktigaste delen, åtminstone för den äldre tiden, av de lösa

kartor, som nu för\'aras i samlingens 270 portföljer. Det torde

här kanske icke vara ur vägen att något närmare omnämna
en del av de verk, varur dessa kartor hämtats. Ett ringa antal

av dem äro försedda med handskri\-na anteckningar om det

arbete, varur kartan »skurits». För alla de andra är man hänvi-

sad till de tryckta uppgifterna i skölden, vilka ju ofta äro synner-

ligen ofullständiga.

Ur den historiska geografiens faders, Cluverii, postuma arbete

'Introductio in Universalem Geographiam' t. ex. har hämtats 6

kartor ur en upplaga tryckt i Amsterdam 1697, medan Ortelii

stora samlingsverk Teatrum orbis terrarum ur skilda upplagor

från slutet av 1500-talet och början av 1600-talet bidragit med
ett 30-tal. Den store kartografen Gerhard Mercator är represen-

terad med ett ganska stort antal blad ur olika verk, och de för-

nämsta holländska tryckerierna på 15- och 1600-talen (Blaeu,

Hondius, m. fl.) ha lämnat ypperliga prov på sin konst från denna

betydelsefulla period i kartografiens historia.

Vad den franska kartritningen beträffar, så möta oss i vår

samling främst en hel del arbeten av de tre stora geograferna

Sanson d'Abbeville, Guillaume Delisle och Joseph D'Anville. Av
den förstnämnde är till en början att nämna de stora kartorna,

som höra till 'Atlas nouveau contenant toutes les parties du

Monde' i Jaillots vackra omtryck 1684 och 1692 samt kartor ur

andra arbeten. Av Guillaume Delisle finnas ett 30-tal blad

ur olika franska och italienska upplagor, däribland den vackra

'Atlante no\dssimo', Venezia 1740, och D'Anville är också väl

representerad i all synnerhet vad hans historiska kartor be-

träffar. Av senare arbeten äro att nämna kartor av Bonne,

Robert de Vaugondy, m. fl. Ett klassiskt arbete i historisk geo-

grafi, varur ett dussin kartor hämtats, är den lärde Gosselins

'Géographie des grecs analysée'. Paris 1790.

Tyskland har bidragit med den till omfånget rikhaltigaste

samlingen av lösa kartor genom de ungefär 400 blad, varmed

en av dess mest kända kartritare, Johann Baptist Homann, är

företrädd. Dessa intaga ju icke den vetenskapliga rangplats
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soin de flesta av de ovan uppräknade mästarnes verk, men ut-

märka sig i gengäld för en ganska högt utvecklad teknisk skick-

lighet.' Av Homann finnas bl. a. hans förstlingsarbete, kår-

torna till Cellarii 'Notitia orbis antiqui', Lipsiae 1701—06.

De namn och verk, som på detta sätt uppräknats, äro endast

utvalda med avsikt att belysa rikhaltigheten av materialet i

universitetsbibliotekets samling. Utom de nämnda arbetena

finnas ryska, danska, italienska och spanska verk, som väl vore

värda ett omnämnande, men som icke i lika hög grad som de

här nämnda giva samlingen dess prägel. Emellertid är det icke

enbart ur kartböcker eller historiskt geografiska arbeten, som
materialet samlats. Resebeskrivningarna, i synnerhet 1700-talets,

hava lämnat ett rikligt tillskott. Jag nämner exempelvis Dam-
pier, Voyage autour du Monde, Rouen 1715, Anson, A voyage

round the world, London 1762, Coxe, Travels in Poland, Russia,

Sweden, London 1802, Herbersteins ryska resa, o. a. Ett mera

kulturhistoriskt än vetenskapligt intresse ha de kartor, som äro

hämtade ur tidens skolgeografier och populära geografiska läro-

böcker. I flera fall äger naturligtvis uni\'ersitetsbiblioteket ett

fullständigt exemplar av någon upplaga av det verk, varur den

eller den kartan är hämtad.

Efter denna kortfattade och alltför knapphändiga inventering

av de viktigare kartorna övergår jag att meddela några upplys-

ningar om några senare donationer och förvärv, som på ett

värdefullt sätt kompletterat det äldre kartbeståndet.

Ett viktigt bidrag till Rysslands kartografi erhöll biblioteket

1861, då riksmarskalken greve Gustaf Adolf Sparre (jämte

en del böcker) skänkte större delen av det berömda verket 'Po-

dronaja Karta Rossiskoj Imperij' av generalerna Suchtelen och

Opperman, St. Petersburg 1801—1802. Tyvärr är verket icke

fullt komplett.

Det till omfånget största av bibliotekets kartförvärv näst

* »Es ist Homanns Verdienst gewesen, die deutsche Kartographie zu einer

fiir Seine Zeit und ihre Verhältnisse ausserordentlichen Höhe allerdings mehr in

technischen als in wissenscliaftlichen Beziehung erhoben zu haben.» {Allg. Deutsche

Biograpliic.)
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den Gyllenborgska samlingen äro de Stjerneld'ska kartorna.

Dessa kartor äro bundna i fem foliovolymer. I de två första

finnas register, däremot ej i de övriga banden. I pärmarna och

stundom även på en del av kartorna finnas ganska intressanta

anteckningar, såsom t. ex. i band 2: »J detta band, de 26 Ryska

Cartor som samlades i Ryssland af min salige Fader, Fältmarskalk"

Ba" Stjerneld».' Detta andra band har även pärmstämpeln A.

L. S. Vad innehållet i de fem volymerna beträffar, så utgöra de

tyska kartorna med Homann i spetsen majoriteten, men även

den holländska skolan är väl representerad, ehuru mest med ar-

beten från tiden efter den egentliga storhetstiden. Någon kata-

log öv^er de Stjerneldska kartorna finnes icke. De äro till antalet

153 (utom de svenska).

Värdefulla utländska kartor medföljde såväl Bernhard
von Beskow's böcker som de Lidén'ska och Brinckman'ska
samlingarna. Av den sistnämndes kartor kunde man kanske

erinra om en postkarta över Tyskland 1801, som tydligen an-

vänts av Brinckman under dennes resor, och som är försedd med
påskriften: »Mappam hane ititinerariam (!) dono dedit Brinck-

mannio Vossius». Det torde nog inte vara för djärvt att iden-

tifiera denne Vossius med den tyske skalden Johann Heinrich

V o SS, till vars poetiska Almanach Brinckman lämnat bidrag.^

En annan karta, som har sitt intresse genom dedikationen, är

den bekante Jakob Gråberg di Hemsös 'Carta del Moghrib-ul-

Acsa deirimperio di Marocco. Firenze 1834'. Dedikationen ly-

der: »Alla splendida Biblioteca della Regia Universitä di Upsala

questa Carta in segno di tribute ed' i omaggio offre ossequiosa-

mente Jacopo Gråberg di Hemsö».

Av större gåvor, som influtit under senare tider, märkas

framför andra den Wackerbarth-Burén'ska samlingen 1885

samt donationen av Orientalistkongressens bibliotek 1889, som

bragte flera ytterst värdefulla kartografiska arbeten, framför

allt behandlande de holländska kolonierna i Asien m. m.
* Fältmarskalken Stjerneld vistades i Ryssland 1752 på uppdrag av konung

Adolf Fredrik.

' Meddelat av docenten A. Blanck; jfr H. Borelius, Carl Gustaf von Brinck-

man under diplomatåren iyg2—1810 (Sthm igi8), s. 114.
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Slutligen må nämnas att kartavdelningen under innevarande

år av lektor Matts Essen fått mottaga en större samling

äldre kartor, som under olika perioder hopsamlats av general-

adjutanten Stafs von Post (1780—1845) och använts av ho-

nom under Pommerska kriget och striderna mot Napoleon. Större

delen av dessa utgöres av blad ur det stora 1807—1812 i Weimar ut-

komna verket Topographisch-militärische Karte von Deutschland.^

Det är naturligtvis icke enbart genom gåvor av enskilda

personer, som kartavdelningen nått det omfång och den rikhal-

tighet, som den nu innehar. Då bytesförbindelserna med främ-

mande akademier och lärda samfund började taga fart, tillfördes

biblioteket på detta sätt ett modernt kartmaterial av oskattbart

värde, som alltjämt förökas. Det skulle här föra alldeles för långt

att uppräkna alla de större, till en del fortfarande utkommande

verk, som biblioteket på detta sätt förvärvat, utan det må vara

nog att erinra om ett par. Redan tidigt kom kartavdelningen i

besittning av grannländernas, Norges, Danmarks och Finlands,

generalstabskartor, läns- och landskapskartor. Av dessa vill jag

särskilt framhålla Generalstabens topografiske Kaart över Dan-

mark, som förvärvades 1883. På go-talet följde bland annat de

framstående alstren av Commissäo de cartographia i Lissabon

och igoo jätteverket Topographical map of U. S. A., utgivet

av Förenta staternas geologiska undersökning, ett ännu icke av-

slutat arbete, som räknar flera tusen blad och ensamt upptager

20 folio-portföljer.

Bytesförbindelser ha likaledes tillfört biblioteket huvudbe-

ståndsdelen av dess geologiska kartor, som förvaras i 25 port-

följer. De viktigaste av dessa äro Geological Survey of Canada,

förvärvad 1886, Geological Atlas of U. S. A. (1895), Imperial

Geological Survey of Japan (1901), Geologische Karte der Schweiz

(1902), Geologische Spezialkarte von Elsass-Lothringen (1905)

samt Atlas geologiczny Galicyi (1896).

Viktiga historiska kartor ha tillförts samlingen genom byte

med t. ex. Hakluyt Society i London.

Den kortfattade redogörelse över universitetsbibliotekets ut-

' Se: \V. ExGELMANN, Bibliotheca geographica, i, 1858.
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ländska kartsamling, som lämnats å dessa rader, gör icke anspråk på

att ha medtagit ens de viktigaste verken av det rikliga materia-

let, och måhända kan det gjoi-da utvalet anses tämligen god-

tyckligt. Den föreställning, som läsaren därmed kunnat göra

sig om samlingen, skulle emellertid icke göra den rättvisa, om
här icke med några ord omnämndes de tvenne klenoder, som mer
än alla andra verk bidragit till att fästa uppmärksamheten vid

densamma. Dessa tvenne dyrbarheter, som numera pryda bib-

liotekets visningssal, är den av jesuitpatern Ferdinand Ver-

biest förfärdigade världskartan med kinesiska inskrifter, som
av den bekante språkforskaren J. G. Sparwenfeldt skänktes

till biblioteket år 1702, samt den å samma ställe förvarade s. k.

Uppsala-portolanen från 1400-talet.

Vad Verbiests kinesiska karta beträffar (av vilken universi-

tetsbiblioteket även har en kopia) så äro endast trenne likartade

kartor kända, nämligen å Jesuitinstitutionen, Rue de Sévre 35 i

Paris, i Bibliothéque Nationale och i British Museum.' Den be-

skrevs först av Gottlieb Siegfried Bayer år 1740- och blev

1903 ämne för en monografi av K. Ahlenius.

Den s. k. Uppsala-portolanen är avbildad och beskriven a\'

A. E. Nordenskjöld.^"

Till sist kan jämväl förtjäna nämnas att å handskriftsavdel-

ningen förvaras tvenne bundna kartböcker i manuskript, som
icke äro utan sitt intresse. Den ena (H 448), en samling synner-

ligen väl utförda spanska kartor, finnes beskriven av P. Hög-
berg i Revue hispanique, 36 (1916), s. 442. — Den andra (H 450),

av Jonas Hallenberg under hans studietid handritade och

kolorerade kartor, kom till biblioteket med den Hallenbergska

donationen 1835 och finnes upptagen i förteckningen över denna

donation såsom nr 289 med titel: 'En samling af Cancellirådet hand-

ritade små geographiske Chartor. (Inb. uti hwitt pappband)'.'

' Se: K. .\hleniu.s. En kinesisk världskarta från iy:de århundradet (Upps.

1003; Skrifter utg. af K. Hum. Vet.-samfundet i Uppsala, 8: 4), s. 24.

^ Miscellanea Berolinensia, T. 6.

' I: Periplus (Sthm 1897).
' Biblrs arkiv M 3, s. 191.
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Av ARVID HJ. UGGLA

De isländska tryckalstrens och tryckeriernas historia er-

bjuder många drag av ett säreget intresse. Den är i

många avseenden ägnad att belysa de egendomliga kultur-

förhållandena på den avlägsna sagoön, de kyrkliga strävandena

och det religiösa liv, som där gjort sig gällande. Och om också

denna nyare litteratur ej kan i intresse mäta sig med den äldre

litterära alstring, som framförallt skapat Islands berömmelse,

är den dock i många fall både ur språklig, litterär och religiös

synpunkt tillräckligt märklig, för att tilldraga sig betydlig upp-

märksamhet.

Om man frånser de svaga spåren av en under den siste katolske

biskopen Jon Arasons tid utövad tryckeriverksamhet, är bok-

produktionen på Island ett barn av reformationen och bör ses

som ett led i de första lutherska biskoparnes energiska strävan

att påverka folkets sinnen i den nya andans riktning. Främsta

rummet intager härvidlag utan jämförelse den duglige Hölar-

biskopen Guöbrandur I^orlåksson (1542—1627). Den lärde biskop

Finnur Jönsson kan i sitt stora kyrkohistoriska verk' ange något

över etthundra tryckalster (om nj^a upplagor tas i beräkning),

som under dennes tid sågo dagen. Även om dessa uppgifter i

' Historia ecdcsiastica Islandia, 3, s. 378 ii.
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en del fall äro osäkra, framstår likväl det till biskop Guöbrands

förfogande stående tryckeriets verksamhet som högst betydande,

särskilt som bland dess alster förekommer ett så storartat verk

som Bibeleditionen av 1584. Och det är då att märka, att

biskopen i stor utsträckning själv lagt handen vid dessa böckers

författande, översättning eller bearbetning. Senare stiftschefer

följde hans föredöme, och bokprodnktionen på Island har varit

ganska ansenlig, i synnerhet om man betänker, att den under

omkring tvåhundra år utgick från ett enda tryckeri.

Även ur typografisk s\Tipvmkt erbjuda dessa bokalster

många egenartade drag av intresse, vilka få sin förklaring ur

de begränsade resurser, varmed man hade att röra sig. Härtill

kommer ännu en omständighet, ägnad att öka det intresse,

som för bokvännen knyter sig till denna litteratur : det är den

sällsynthet, som numera utmärker många av dessa böcker, även

sådana av ett relativt sent datum. Det ligger i förhållandenas

egen natur, att så skall vara fallet. Beräknade för en befolk-

ning a\- ringa antal måste dessa trjxkalster hava utgått i

jämförelse\ds få exemplar, även om hänsyn tages till den \ntt

utbredda lust för bokliga sysselsättningar, som alltid utmärkt

Islands inbyggare. När sedan de faktorer fått göra sig gäl-

lande, som överallt småningom decimerat de en gång tryckta

exemplaren, särskilt då det som här rör sig om böcker, avsedda

för bruk i det dagliga livet, biblar, andaktsböcker, lagböcker,

är det förklarligt, att resultatet blivit det antydda. Av naturliga

skäl ha i äldre tid endast få exemplar kommit utom Island,

och samlarintresset S5mes tämligen sent ha riktat sig på denna

litteratur.

En ogynnsam omständighet har också legat i biblioteksför-

hållandena å Island. Väl funnos boksamlingar vid de gamla

stiftssätena Hölar och Skålholt, men dessa synas i huvudsak

ha skingrats i samband med stiftsstyrelsens förläggning till Reyk-

javik i slutet av 1700-talet. Numera torde dock Islands national-

bibliotek, Landsbokasafn, vilket 1918 kunde fira sin hundra-

åriga tillvaro, äga en tämligen komplett samling av isländsk

litteratur, delvis tack vare införlivande av betydande privata
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boksamlingar.' Att åtskilliga sällsynta tryck visat sig numera
omöjliga att anskaffa, ligger dock i sakens natur.

Utom Island är det givetvis i det Kongelige Bibliotek och

Universitetsbiblioteket i Köpenhamn man i främsta rummet
har att söka isländska tryckalster. Särskilt det förstnämnda

innesluter en rad unika eller högst sällsynta tryck, och för senare

tider har leveransplikten ju tillfört biblioteket det isländska

trycket. På grund av dennas mången gång bristande effektivi-

tet torde dock även här luckor förefinnas, som ej alltid kunnat

genom senare inköp fyllas.

Av äldre privata samlingar av Islandica torde den, som på
sin tid sammanbragts av biskop Ludvig Harboe (han vistades

åren 1741—45 å Island som kyrkovisitator) , ha varit den för-

nämsta.'^ Den blev emellertid efter hans död skingrad genom

försäljning (1784), och en del av dess största sällsyntheter synas

vara försvunna.

Vid sidan av de ovan nämnda offentliga biblioteken står

emellertid en specialsamling, ytterst märklig genom sitt omfång

och sin fullständighet — så mycket mera som den är en enskild

mans verk — Willard Fiske's storartade Icelandic collection,

numera genom testamente tillhörig Cornell University i Ithaca,

U. S. A. — Bland övriga mera betydande samlingar av isländskt

tryck är att nämna den British Museum tillhöriga.''

Om tryckerierna å Island och den tryckta isländska littera-

turen finnas talrika meddelanden i den äldre litteraturen, såsom

Halfdan Einarssons 'Sciagraphia historise literarise islandicse',

biskop Finnur Jonssons nyss nämnda 'Historia ecclesiastica'

' Se om dessa förhållanden Landsbibliotekar Jön Jacobsons historik: Laiids-

båkasafn Islands 1818—igi8. Minningarrit {Reykjavik 1919—20) samt Biblio-

tekar S. Blöndal's uppsats i NTBB, 1920, s. 162 ff.

° Hans meddelanden om isl. bibelöversättningar (i Dänische Bibliothec 8, s. 3 ff.)

och om de inom Hölar stift använda andaktsböcker (ibid., 7, s. 747 ff.) äro av stort

värde för den isl. bibliografien. Katalog över huns bibliotek, BibliotJieca Harboiana,

P. I—3, utkom 17S4.

= Konrad Maurers stora samhng, efter hans död inköpt och skänkt till Harvard

University i Amerika, innehöll åtskilligt av nyisländska tryckalster, ehuru huvud-

vikten var lagd på andra områden. Se Katalog der Sammlung Konrad Maurers

Miinchen 1903.
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samt Harboes redan anförda avhandlingar, ävensom senare

den märklige avtodidakten och kunnige bibliografen Jon Borgfir-

dings arbeten.^ Den första moderna bibliografiska behand-

lingen av en islandica-samling föreligger i den av Lidderdale

utarbetade 'Catalogue of thc Books printed in Iceland from A. D.

1578 to 1880 in the Library of the British Museum', London 1885.

Utgivandet av denna katalog gav Willard Fiske an-

ledning till hans, som supplement därtill utgivna, 'Biblio-

graphical notices', häftena i, 4—6 (det sista efter Fiskes död

slutredigerat av Halldör Hermannsson, i livstiden hans

medhjälpare och efter samlingens överlämnande till Cornell

University dess vårdare). I dessa behandlade Fiske sådana

nyisländska tryck, som förefunnos i hans småningom alltmer

fullständiga samling, men som ej förekommo i British Museum.

— Dessa med stor bibliografisk noggrannhet och högst lärda

och intressanta noter försedda beskrivningar ha mycket bidragit

att väcka intresset och öka kunskapen om denna litteratur.

Detsamma gäller om den av Hermannsson i anslutning härtill

utgivna serien Islandica, varav tillsvidare två häften, g (behand-

lande i6:e århundradets litteratur) och 11 (behandlande periodiska

publikationer), direkt avse det nyisländska trycket. Slutligen

föreligger den av Hermannsson utarbetade generalkatalogen över

Fiske's samling, \-ilken på grund av dennas stora fullständig-

het och mångsidighet kommer bra nog nära en bibliografi över

all litteratur från eller om Island, dess litteratur, språk, historia

m. m., och som på grund a\- materialets noggranna genomarbetning

är av största betydelse för varje behandling av denna litteratur.

Vad Sverige beträffar torde det med säkerhet gälla, att

intresset för samlande av nyisländska tryckalster är av sent

datum. Det är betecknande, att bland Magnus Gabriel

De la Gardie's i Uppsala universitetsbibliotek befintliga böc-

ker blott ett par isländska tryck kunna konstateras (jfr nedan

nr 16 o. ig), så mycket mer påfallande, när man har i minnet de

ansträngningar för anskaffande av isländska handskriiter, som

^ Särskilt Stutt rithöfundatal ä Islandi 1400—1S82. Reykjavik 1884.
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han gjorde och varav Uppsala universitetsbibhotek för sina

samhngar skördade rika frukter. — Sjuttonhundratalets största

bokdonation till vårt bibliotek, J. H. Lidén's, innehöll också den

endast ett fåtal hithörande volymer. Den förste svenske bok-

samlare, som sammanbragt en någorlunda stor samling av detta

slag, är Uno von Troil, vilken som bekant blev i tillfälle att

år 1772 i Sir Joseph Banks och Solanders sällskap göra en resa

till Island.^ I ett av sina intressanta brev^ säger han, att en

lista över alla isländska böcker borde vara intressant. En av

honom uppgjord förteckning, som ej är fullständig, upptar mer

än 300 volymer, som han har sig bekanta, och något över loo,

som äro i hans ägo. Den samling, Troil Ivckades åstadkomma

—därav c:a 45 nr nyisländska böcker — skänkte han senare

till Linköpings stiftsbibliotek. Donationen offentliggjordes vid

det prästmöte, som Troil höll 1784." Den innehöll inalles 122

arbeten" och namnes sorri den betydligaste på sin tid i Sverige.^

Den talrikaste nyisländska samlingen — i själva verket den

enda av större betydelse — som finnes i Sverige, tillhör dock

tvivelsutan Uppsala universitetsbibliotek. Vår samling har

huvudsakligen uppstått av tvänne delar, dels en gåva 1830 från

den kände danske fornforskaren och sagoutgivaren Carl Chris-

tian Rafn (1795—1864), dels den 1912 inköpta samling, som

hopbragts av amanuensen vid Uppsala universitets museum för

nordiska fornsaker Rolf Arpi (1853—1909).

Det kan anmärkas, att British Museum tydligen har sam.ma resa att tacka

för en del av sin samling. Jön Borgfirc^ingur citerar nämligen i sitt arbete Siitit

rithöfundatal å Islandi (Föret.) en handskriven: Catalogue of a Collection of Ice-

landic printed books, presented to the British Museum by Sir Joseph Banks, Bart.,

A. O. 1773.
^ Brei rörande en resa til Island ITJ2 (Ups. 1777), s. 189.

^ itS4 års Prestmötes Handlingar. (Linköpings Consistorii Circulaire, N:o

193)
* Jag har genom vänligt tillmötesgående av Stiftsbibliotekarien Greve C. M.

Stenbock fått tillgång till bibliotekarien Eks utdrag ur donationsboken, däri Troil

själv under i jan. 1-S4 infört en hsta å böckerna. Greve Stenbock meddelar mig, att

Ek var bibliotekarie 1800—06, och troligen ha böckerna först noder hans tid, efter

Troils frånfälle 1803, införlivats med stiftsbibhoteket. T. förbehöll sig nämligen

1784 att få framdeles överlämna dem. — Jag skall nedan i samband med listan å

vår samling ge en del upplysningar om, vilka nyisländska arbeten TroU ägt.

" Se Linköpings hibliotheks handlingar,, D. i, s. 327, noten.
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Att den förstnämnda gåvan kom \'årt bibliotek till del, står

i ett direkt samband med Rafns strävan att utom Danmark,

och då naturligtvis närmast i de övriga nordiska länderna, vinna

intresse och understöd för det av honom stiftade Nordisk Old-

skriftselskabs arbeten. I sådant syfte trädde han särskilt i

livliga förbindelser med dåvarande vice bibliotekarien J. H.

Schröder och dennes och Uppsala universitets upplyste gjomare,

riksmarskalken greve Claes Fleming. I »göten» Schröder

fann han en själafrände i sina »nordiska» strävanden, och denne

ställde redoboget sina \-idsträckta förbindelser till förfogande

för att vinna stöd och offentligt erkännande åt Rafns verksam-

het. Redan 1825 blev Schröder medlem av OIdskriftselskabet,

och fyra år senare införlivades Fleming med den rad av lysande

magnater, vilkas namn efterhand genom Rafns bemödanden

prydde sällskapets medlemsförteckning. Själv blev denne 1827

medlem av Vitterhetsakademien och följande år av K. Samfundet

för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia.

Dess ordförande var då Fleming, och i denna sin egenskap fick

han från Rafn tid efter annan mottaga ingående redogörelser

för Rafns egna och Oldskriftselskabets arbeten.

Genom Schröder sökte Rafn även vinna den svenska allmän-

hetens understöd för ett annat av sina företag, skapandet av ett

offentligt bibliotek åt Island. »Det turde», skriver han, »kunne

intressere ogsaa Fremmede at see dette bortfjernede Lands

videlystne Beboere forsynede med et offentligt Bibliothek, som

der hidtil savnedes».^ I brev under det följande året får han

också anledning att tacka för en bokgåva, avsedd för detta bib-

liotek. — Schröders \isade intresse för Island kvitterades också

genom hans d. å. skedda inval som hedersledamot av det Isländske

litergere Selskab (Bokmentafélag), en uppmärksamhet som också

visades Fleming.

Det understöd och erkännande, Rafn för sina strävanden

till den fornnordiska forskningens fromma redan vunnit och än

ytterligare önskade vinna från svenskt håll, gav honom impulsen

till den storartade bokgåva, varom han i brev av 2 aug. 1829

' Rafn till Schröder d. iS maj 1828 (UB G 263 i).
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gav Fleming underrättelse. Sina strävanden, säger han här,

vågar han kalla allmänt nordiska, på grund av den isländska

litteraturens vikt även för Sveriges och Norges historia och språk.

I betraktande härav, heter det, »har jeg troet at kunne gjöre

Nabostaternes Lserde en ikke uvaesentlig Tjeneste ved at bevirke

Oprettelsen ved eet af deres störste offentlige Bibliotheker af

en, så vidt mueligt, fuldstsendig isländsk Bogsamling eller en

Samling af alle de Skrifter, der fra Bogtrykkerkunstens Ind-

förelse ere trykte på Island og på Isländsk, og Island og den ccldre

og nyere isländske Literatur vedkommende». Dylika samlingar

funnes i Köbenhavns båda offentliga bibliotek, av vilka den i

det Kongelige Bibliotek vore den rikaste. På grund av lag-

bestämmelsen om pliktexemplars avlämnande vore dessa sam-

lingar tämligen fullständiga, i synnerhet vad den nyare littera-

turen anginge. Däremot saknades en motsvarande samling i

Sverige och Norge, vilken dock, »eftersom Anfallet af den is-

ländske Literaturs Dyrkere tiltager», kunde antagas i framtiden

bliva av stor betydelse. I ö\'er tio år hade han arbetat på att

åstadkomma en dylik samling. »De Förbindelser, jeg ved min

Stilling som Secretair i det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab

står i med Videnskabsdyrkerne på alle kanter af Island, har

gjort mig det mueligt at bringe Samlingen til en temmelig Fuld-

stsendighed, isaer hvad den teldre Literatur angår, uagtet Islaen-

derne ofte holde slige Bogsj eldenheder i en Priis, som om det

kunde vaere engelske Pragtvaerker, og oftest endogså aldeles

ikke vilde afhaende dem.» Han har löfte att inom kort få sam-

lingen ytterligare kompletterad och hoppas att kunna till nästa

år få den i det skick, att han då kan bedja »Sveriges og Norges

ophöjede Konge» mottaga den för att överlämnas till ett av

de offentliga biblioteken enligt, monarkens egen bestämmelse.

Han skulle då även bifoga »en videnskabelig Katalog». Han

hade tillåtit sig att förberedelsevis meddela Fleming denna sin

plan och önskade få höra hans tanke därom. Samtidigt anhåller

han om dennes bemedling att få till Konungens personliga bib-

liotek överlämna ett särskilt praktfullt utstyrt exemplar av

sina upplagor av nordiska fornskrifter.
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Kort därefter (31 aug.) hade Schröder den glädjen att kunna

meddela sin danske vän, att han av konungen utmärkts med

riddartecknet av Nordstjärneorden. I ett följande brev av 28

sept. uttalar han sin glädje att ha varit ett nära vittne till den

utmärkelse, som ägnats två danska litterära berömdheter »Oehlen-

schläger skalden och Rafn sagoutgivaren».' Otvivelaktigt

var det också, efter tidens sätt att se, en betydande hedersbevis-

ning, som kommit den ännu blott 34-årige danske lärde till del.

Och för det praktiska värde en sådan kunde hava för Rafns på

en vidsträckt internationell basis lagda strävanden var denne

icke blind. I brev till både Schröder och Fleming gav han också

livliga uttryck för sin erkänsla och tillfredsställelse. Om bok-

gåvan meddelar han den 30 mars följande år ytterligare, att han

nu genomgått hela samlingen och har sin bokbindare i fullt

arbete med dess ombindning, då han önskar överlämna böckerna

i ett gott tillstånd. Den 12 okt. 1830 sänder han slutligen till

Schröder ett längre meddelande — det första till denne riktade —
om den tillämnade gåvan, som nu var avsänd med skeppet

Lyckans prof, kapt. Z. Schultz. (Säkerligen har Schröder genom

Fleming redan tidigare varit underkunnig om densamma.) I

ordalag liknande dem, i vilka han förut underrättat Fleming,

redogör han för sin avsikt med bokgåvan och dennas innehåll.

»Ganske fuldstccndig er vistnok Samlingen ikke,» heter det bl. a.,

»dog indeholder den en betydelig Deel af Literaturens vigtigste

Frembringelser og adskillige af dens störste Sj eldenheder,

f. E. Oxforder Udga^'en af Are Frodes Schedae, som jeg var så

heldig at overkomme på Conferentsråd Moldenhawers Auction

(skjönt jeg rigtignok også måtte betale den med 22 Rdl: sv.),

Margarita Theologica og sådanne flere. Jeg har sögt at få Skriv-

papirs Exemplarer, når det har vaeret mueligt, og af sjeldnere

Skrifter ofte ladet komme flere Exemplarer, for at vaelge det bed-

ste.» Han önskar »at denne Donation ikke bliver bekjendtgjordt

i de offentlige Blade (da jeg ikke virker for at gjöre Opsigt, men

tvsertimod glseder mig ved at benytte de hederlige Förbindelser,

' KB, Khvn, Ny kgl. Sami., Fol. 1399, I, 2.
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hvori jeg har den Lykke at vaere trådt, til at virke desto mera)».

Att han underrättar Schröder, säger han vidare, sker för att

denne ej skall vara okunnig om saken, därest Exc. Fleming skulle

rådföra sig med honom i fråga om det bibliotek, till vilket böckerna

böra disponeras för att göra mest nytta. Att Rafn tänkt sig

Uppsala torde väl få antagas som givet.'

Schröder, som just blivit befordrad till bibliotekets chef,

dröjde ej att i detta ärende göra sig påmint. Den 24 okt. upp-

vaktade han Fleming med ett brev-, däri han säger »Eders Ex-

cellence är väl så nådig, och hos Hans Maj:t föreslår deras [de

isländska böckernas] disponerande till Upsala, efter Rafn lik-

som honoris caitssa ställt detta till Hans Maj :ts höga välbehag;

ehuru Eders Excellence är rätta disponenten deraf». Bleve saken

bekant för »våra annars ganska obekymrade bokvårdare», fruk-

tade han, att såväl Wallmark (för Kungl. Bibks räkning) som
Liljegren (för Vitterhetsakademien) skulle göra sig påminta,

»så att Hans Excellence täcktes vid första passande tillfälle för-

säkra sin egen rätt att sjelf få bestämma denna boksamlings

användande». Och han tillägger följande, för sin upphovsman

rätt karakteristiska uttalande: »Sedan Gustaf III:s tider har

kanske icke något Nordstjernekors på utländsk lärd haft så

god verkan med sig — och vårföre misskänner man ändå detta

moraliska medel . . . men surdis narratur fabula».

Boksamlingen bestämdes, enligt Schröders önskan, för Upp-

sala, varom Karl XIV Johan i en den 16 nov. 1830 daterad tack-

samhetsskrivelse underrättade Rafn.' Den 24 nov. kunde gåvan,

som då med sjölägenhet anlänt till bestämmelseorten, anmälas

i konsistoriet, där den medföljande katalogen, av Rafn egen-

händigt författad, även företeddes.'' Samma dag avgick till

universitetets kansler, kronprinsen, en konsistorii skrivelse, vari

' I samma brev nämner R., att han lyckats på Thorlacii bokauktion överkomma
påve Ale.xander VI:s stadfästelpe på erkebisk. Birgers i Lund val, Rom 1498. vilket

han tillsänt Fleming såsom gåva till Sveriges »Geheimearchiv».

- LIB F S18 f. Tryckt av Schuck i Sv. memoarer o. bref, 10, s. 224.

' KB, Khvn, Ny kgl. San;I., Fol. 1599, I, 2.

* I konsi.st:s prot. för denna dag har lucka lämnats för en paragraf om saken,

men denna har aldrig blivit införd.

.?5 — ='w-
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universitetets tack till konungen frambärs.' Rafns förbindelser

med Claes Fleming avbrötos genom dennes den 12 maj 1831

timade frånfälle.- Med Schröder fortforo de att vara livliga',

och Uppsala universitetsbibliotek ihågkoms även framdeles av

honom med kompletteringar till den erhållna bokgåvan. Den

26 sept. 1843 erkänner sålunda Schröder en erhållen gåva i

följande ordalag: »Nu är den i Bibliothekets ägo och deras nya

gåfva, i fortsättelse af deras förra år 1830, redan i bredd med

densamma uppsatt, der den intager en hederlig räcka på det nya

Bibliothecslocalets Bokhyllor». Ännu en gåva tillkom 1847. Dessa

senare donationer torde huvudsakligen omfattat nyare litteratur.*

Av den ursprungliga donationen, i allt 300 \olymer, kommo
ungefär 180 på den nyisländska litteraturen. Därav var 1500-

talet endast representerat av trenne skrifter, men innehållet

fördelade sig i övrigt tämligen jämt på de följande århundradenas

bokalster, och där förekommo även fullständiga suiter av is-

ländska tidskrifter.

Samtliga volymer äro genom Rafns försorg prydligt ombundna

i enhetliga band med bruna skinnryggar och ryggtitlar i fraktur-

stil. Exemplaren äro genomgående ovanligt kompletta, endast

jämförelsevis få förete defekter. Då jag nedan skall i varje

särskilt fall ange, vilka böcker härröra från Rafn, är det f. ö. över-

flödigt att här närmare framhäva några särskilda nummer av

den synnerligen dyrbara samlingen.

Rolf Arpi's intresse för Island och dess htteratur står i

samband med den renässans inom den nordiska språkvetenska-

' Konc. t. utg. skrifv., Univ:s arkiv. — Gåvan omnänines även i det rektors-

program, som E. G. Getjer utgav vid nedläggandet av rektoratet 13 dec. s. å.

' Ännu i samma månad ombestyrde han inköp för dennes räkning å bok-

auktionen efter biskop Miinster.

' I brev av den 28 maj 1S51 rekommenderar Rafn till Schröders välvilja »Stu-

dent D. \V. Fisk fra Syracus i Staten New York, som er kommen her til Europa for

at studere vört Oldsprog og sammes Döttresprog, navnligen ärans och hjältarnes

språk» (UB G 263 i). — Fiske vistades en längre tid vid universitetet och blev med-

lem av Västmanlands-Dala nation. Se hans brev härifrån, tryckta i: Memoriah

of Willard Fiske (Boston 1920).

' Även efter Rafns död fick biblioteket mottaga en bokgåva från hans änk.i

Se rektorsprogr. 1866.
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pen, som vid Uppsala uni\-ersitet ägde rum \åd mitten av förra

århundradet. Han hörde till den krets av unga entusiastiska

forskare, som slöto sig kring Carl Säve och M. B. Richert. Stu-

dent från 1872 med nordiska språk som huvudfack, kom han att

rikta sitt intresse på isländskan och särskilt den tämligen förbi-

sedda nyisländskan. Redan 1873 blev han i tillfälle att företaga

en sommarresa till Island, och följande år återvände han dit,

nu för att under ett helt år grundligt studera språket. Härunder

deltog han som Uppsala studentkårs representant i den isländska

tusenårsfesten. 1881—82 följde ett nytt årslångt uppehåll på

den avlägsna ön, varunder Arpi även företog en vidh'ftig färd

runt hela landet. Slutligen följde 1883 en kortare sommarresa

ditut.'

Redan under sina första besök torde Arpi begynt att samla

isländska böcker, och han fortsatte ivrigt därmed även från

Uppsala, varvid han hade god hjälp i de vidsträckta personliga

förbindelser han under sina resor knutit i olika delar av landet.

Särskilt trägen var förbindelsen med den ovan nämnde Jon
Jonsson Borgfirdingur, som var nitiskt verksam för att

förskaffa Arpi exemplar av saknade tryckalster. Brevväxlingen

dem emellan- ger ett livligt intryck av de svårigheter, boksam-

landet på Island mötte, och vilket uthålligt intresse det krävt

att åstadkomma denna samling. Ej minst de långa avstånden

och svåra kommunikationerna på Island måste bidragit där-

till, för att ej tala om de fåtaliga postförbindelserna mellan

Sverige och Island. Allt emellan, då Arpi efterfrågat någon

särskilt sällsynt bok (så är det t. ex. upprepade gånger fråga om
»Grallaren», det isländska Graduale av 1594, och Sålmabok a\-

1589) försäkrar B., att han aldrig sett den de tider, då han flac-

kade »i bökaferdum». En annan gång — det gäller då »Vida-

lins-postilla» — säger han att, A'ore han yngre, skulle han fara

' Arpi var under sina resor även verksam för insamling av isländska föremal

till Nordiska museet, vars isländska samling han i huvudsak hopbragt, ordnat och

beskrivit.

' Borgfirr^ings och andra islänningars bre\' till .A.rpi finnas i en volym i Uppsala

universitetsbibUotek (sign. G 3a) — B. var själv ägare till en betydande samling

nyisländskt tryck, som senare införlivats med I.andsbökasafn.
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på »boksöluferöir», t\' i Reykia\ik hade den efterfrågade boken

aldrig varit till salu. I ett brev 1891 skymtar också fram, att

en svår konkurrent om de rara isländska böckerna framträtt.

Det heter, att »Smälamenn Dr Fiski» (Dr Fiskes »fåraherdar»)

nu äro ute på alla håll för att få tag i böcker för hans räkning,

så nu blir det av denna orsak icke »um aucSugan gärd aci gresja»

(att beta från en fet betesmark).'

På Nordlandet, först i Oddeyri, sedan i z\kureyri, hade Arpi

i svensk-norske konsuln J. V. Havsteen en vän, som bistod

honom med anskaffning av böcker. Bland många andra goda

ting, som denne lyckades uppdriva, voro ett sammelband, inne-

hållande Evangelia, Fistlar og Collectur 1581 m. m. (nr 11 nedan)-

och biskop Guöbrands Huspostilla 1597 (se nr 13 nedan). Även

här möta vi den ovan omtalade konkurrenten, då det är fråga

om en bok, som ägaren velat hålla allt för dyr. Denne har nu,

meddelas det, skrivit till »en Amerikansk Professor, der betaler

meget for den, thi efter livad jeg hörer her, er Bogen yderst

sj elden».

Med Professor Fiske stod Arpi också i personliga förbindelser.

De brevväxlade om bibliofila spörsmåP, och vid Fiskes besök i

Uppsala i slutet av go-talet hade han tillfälle att låta denne be-

undra resultaten av sin samlarmöda.

Ett av de dyrbaraste — att icke säga det dyrbaraste —
numret i hans samling, Oddur Gottskålkssons Nya testamente av

1540, var en vängåva, som Arpi 1886 mottog av den gamle älsk-

' En episod må ur brevväxlingen räddas från glömskan. I ett nimimer av den

isländska tidningen Pjöåolfur 1877 hade meddelats, att Viktor Rydberg ämnade
sknva om nyare tiders litterära verksamhet på Island, och i samma nummer nämndes
att dr S. A. Hedlund hade för avsikt att samla ett isländskt bibliotek i Göteborg.

Borgfirciingur ställde för ändamålet en förteckning över isländsk htteratur till för-

fogande. Troligen gick Hedlunds plan om intet. Åtminstone har Göteborgs stads-

bibliotek icke någon samling av nyisländsk litteratur, euUgt vad bibliotekarien S.

Gren Broberg välvilligt meddelat.
' Om detta skriver han, att den är »en meget sjelden Bog. Den opdrives vist

ikke mere paa Island» och att: »J6n Borgfjörd og andre gamle Msend have ikke set

den Bog för'>. Brev från Havsteen till Arpi, Vi 1895 (G 3 a, UB).
' Fru Elin Arpi har varit nog vänlig att låta mig ta del av brev från Fiske

och andra, som finnas i hennes för\-ar, samt även givit mig muntliga upplvsningar

för dessa rader.
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värde prästen J. V. Hammershaimb, den kände samlaren

av färöiska folkvisor. Förbindelserna dem emellan voro lång-

variga och synnerligen intima.

Den samling, på vars förkovran Rolf Arpi under hela sin

levnad arbetade med så mycken insiktsfull möda och kostnad*,

var anlagd efter en vidsträckt plan. Den omfattade — utom
nordisk och annan språk\'etenskap — alla slag av isländsk lit-

teratur och litteratur rörande Island. Av den nyisländska delen

är särskilt att framhålla: en så gott som komplett serie av isländska

Biblar och Nya testamenten, vidare från 1500-talet — biblarna

oberäknat — sju olika skrifter, från de följande århundradena åt-

skilliga svåranträffade ting — såsom t. ex. den första, oavslu-

tade delen av Vidalinspostilla 1718 — ända fram till 1800-talets

rika skönlitterära produktion, av vars alster säkerligen många
småskrifter från de bokprässar, som efter århundradets mitt varit

verksamma i olika delar av Island, äro ganska sällsynta. Även

åtskilliga årgångar av på Island längre eller kortare tid utgivna

tidningar funnos här.

Några år efter Arpis bortgång 1909 sattes Uppsala uni\'ersi-

tetsbibliotek i tillfälle att från hans anhöriga förvärva samlingen

till ett synnerligen måttfullt pris — delvis med hjälp av ett par

mecenater — ; den undgick därigenom att bliva skingrad eller

förd ur landet och kan för all framtid vittna om en svensk mans

levande intresse för den frejdade sagoön. Tillhopa med den Rafn-

ska donationen — vittnesbördet om en dansk mans besläktade

intresse — utgör den det väsentliga i den kollektion, vars tillvaro

det synts befogat att med dessa sidor göra allmännare bekant.

Vår Islandica-samling överträffar i omfång den av Lidderdale

beskrivna i British Museum och ter sig även vid sidan av de

övriga ovan nämnda större bibliotekens ej obetydlig.

^ Ett prov på hur växlande pris en bokraritet kan åsättas, må anföras. »Guc^-

brandsbiblia» 1584 erhöll Arpi genom Borgfirdingur för 55 kr., 1891 såldes ett ex.

(Troils) å Linköpings stiftsbiblioteks diiplettauktion för kr. 25,25 (anteckning i UB:s

ex. av katalogen). Skandinavisk Antiquariat i Köpenhamn utbjöd den i sin 'Cata-

logue of books printed in Iceland 1584—1844,' för t 25!
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SAMLINGENS INNEHALL.

1 den förteckning över Universitetsbibliotekets nyisländska

samling, som nedan meddelas, har det synts överflödigt att giva

en noggrann bibliografisk beskrivning över de olika tryckalstren.

Jag kan inskränka mig till att hänvisa till de utförliga beskriv-

ningar, som redan föreligga i de ovan anförda bibliografiska

arbetena av Lidderdale, Fiske och Hermannsson, vilka på veder-

börliga ställen skola anföras. Endast då jag ansett mig kunna

i något avseende komplettera eller beriktiga deras beskrivningar,

har detta skett, varjämte jag noggrannare beskriver det fåtal

skrifter, av vilka några sådana ej föreligga i litteraturen. Fiske

har satt som slutpunkt för sina 'Notices' hösten 1844, det år,

då tryckeriet flyttades till Reykjavik. Jag skall här av utrymmes-

skäl nöja mig med litteraturen intill 1750 och endast nämna
några få på själva Island tryckta arbeten efter detta år. Be-

träffande det typografiska återgivandet av titlarne må nämnas,

att typen a återges med aa, den spec. isländska f-typen återges

med vanligt f kursiverat (/). Förkortningar, som upplösts, angivas

med kursiv. Det ofta förekommande stora P i fraktur för 1'

återges utan anmärkning med 1'.

Skrifterna anföras i huvudsak i kronologisk ordning, dock

så att jag sammanför olika upplagor av ett arbete under den äldsta

i vår samling förekommande.

Jag har sökt angiva förekomsten av här nedan omtalade

tryck i övriga bibliotek, i den mån det med tillgängliga källor

låter sig göra. Sålunda hänvisas under varje nummer till Fiske's

Bibliographical Notices, resp. H. Hermannssons katalog över

hans samhng, till Lidderdale's katalog över British Museums
samling, till Bruuns Bibhotheca Danica för Köpenhamns-biblio-

teken samt för Landsbokasafn till Skrå yfir prentaöar islenzkar

bsekur og handrit i Stiptisbökasafninu i Reykjavik, Reykjavik

1874, ävensom till dess accessionskatalog, Ritaukaskrä Lands-

bokasafnsins 1888—1917.'

' Jag är genom tillmötesgående av I.andsbibliotekar Jon Jacobson i till-

fälle att delvis komplettera dessa uppgifter. Jag har ävenledes att tacksamt
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1

Av Biblar och Nya testamenten innehåller Univer-

sitetsbibliotekets samling en så gott som fullständig serie allt

från Nya testamentet 1540, den första på isländska tryckta bok,

som bevarats till vår tid. Bland de i Hermannssons katalog

över Fiske collection upptagna bibi arne saknas endast den

variant av »Porlåksbiblia», som å titelbladet bär årtalet 1637

(men i kolofonen 1644).' — Af Nya testamentet finnas samt-

liga i nämnda katalog anförda upplagor, utom 1903 och 1909

års; dessutom upplagorna 1746, 1813, 1866 och 1914. — Editio-

nerna av hela Bibeln äro alltså följande: 1584 (2 ex.), 1644 (2 ex.),

1728 (2 ex.)^ 1747 ('Waisenhusbiblia'), 1813, 1841, 1859 (2 ex.),

1866, 1908, 1912 och 1914. Av Nya testamentet äro upplagorna

följande: 1540, 1609, 1746, 1750, 1807 {2 ex.), 1813, 1827, 1851,

1863, 1866 och 1914.

Jag skall i korthet beröra några av dessa:

I. Nya testamentet. Roskilde, Hans Barth, 1540.

(Islandica, g, s. g; Nielsen, Dansk Bibliografi 1482—1350, s. 129.)

UB:s ex. är komplett och xäl bibehållet. Endast titelbladet är något lagat.

Bandet är ett gammalt vitt kalvskinnsband med enkla pr^^dnader i blindprässning.

Boken härrör från Rolf Arpi's samling och ägdes tidigare av J. V. H.ammershaimb

(se ovan). Denne hade erhållit den som gåva av prästen H.\ns Kristl\x Rask, vilken

inropat den på auktionen efter sin broder, den store språkforskaren Rasmus Rask.

.\uktionspriset synes, efter en anteckning å försättsbladet, ha varit 4 rigsd. (!) Ti-

digare ägare, som tecknat sina namn i voh-men, äro; i) Bi.^rxe Biörnsson 1576;

2) hans son Biörn Biarnason 1603; 3) Gisle Biörnsson (läsningen osäker); 4) Thorfe
Magnusson, som 1706 skänkt boken till sin dotter 'Christijnn', enligt en tillskrift

daterad »ad Audkulu vid Arnarfjord» (ligger i tsafjaröarsysla på nordvästliga Island);

5) Gudbrandur Sigurdsson, vilken 1764 skänkt den till prosten Biörn Halldörs-

SON. — Testamentet hör givetvis till vår samlings förnämsta sällsyntheter. EnUgt

Hermannsson och Nielsen äro inalles blott 9 ex. kända, därav några mer eller mindre

defekta.

erkänna meddelanden från Bibhotekarien Halldör Hermannsson rörande vissa

trycks förekomst i olika bibliotek. — För tillvaron av ex. av 1500-talstryck

kan generellt hänvisas till dennes uppgifter i Islandica, 9.

' Om denna se Bibi. not., 1:8. — Enligt Fiske skulle den 1644 daterade upplagan,

i motsats till 1637 års, sakna det opaginerade blad i slutet, som innehåller biskop

{'orlåks efterskrift. errata samt kolofonen. Detta blad förefinnes emellertid i det

ena av LIB:s ex., medan visseriigen det andra (Arpis) numera, liksom de av F. under-

sökta, saknar det.

^ Det ena av dessa, som tillhört J. H. Liden, är ett särdeles väl bibehållet ex.,

t. i), m. oskuret och bundet i 4 band.
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2. Bibeln. Hölar, Jon Jönsson, 1584. (»Guöbrandsbiblia».)

(Islandica, q, s. 28.)

Det ex., som av gammalt varit i bibliotekets ägo (äldre signum: 30: 43), är sär-

deles väl bibehållet (det innehåller även det sista otryckta bladet) och bär å fram-

pärmen årtalet 1585. Boken är bunden i ett med rika rullstämpelsornament pr5'tt

brunt skinnband av reformationstidens vanliga typ (jfr Arngrim Jon^s uppgifter

i Crymogaa, cit. av Hermannsson, anf. st., om bibelupplagans inbindning). Två
initialer, som tidigare stått å frampärmen, ha utplånats och ersatts med bok-

stäverna T. H., betecknande en viss Throei.s H.\nsenn, som även skrivit sitt

namn å titelbladet. Bibeln är emellertid ursprungligen en gåva till Wilhelmus
Dresselbiergus, kunglig sekreterare, av en isländsk präst B]';rnhardus Gam.4-

i.iELis, enligt vad en latinsk dedikation å försättsbladet upplyser. Denna är daterad

i Köpenhamn den 29 jan. 1588.

3. Nya testamentet. Hölar 1609.

{Bibi. not., 6, s. 6; D.\rlowe and Moule, Historical Catalogiie of prtnted

Bibles, 3, s. 782.)

UB:s ex., som härrör från Arpi, är fullständigt, ehuru tämligen mycket lagat.

Titelbl. är något defekt. — Ex. finnas i det Kongel. Bibi,, Brit. Mus., Br. and For.

Bible soc, Fiske coll., Landsbökasafn och måhända flerstädes. Kedan Harbor
(Dän. Bibi., 7, s. 648) säger, att det »sehr .selten angetroffen wird».

4. Nya testamentet. Köbenha\n, Waisenhuset (G. F. Kisel), 1746.

(Omnämnd av Hermannson i Cnt. of the Fiske coll. , s. 46 samt av Darlowi
and Moui.li, Historical Catalogiie of printed Bibles, 3, s. 784.)

litelbladet är, så när som på tryckåret, identiskt med den 1750 »i jjvi konungl.

Waysenhus» tryckta upplagan (om denna se Fiske coll. cat., s. 46). — Även texten

är genomgående lika. Dock slutar 1746 års uppl. å sid. 1080 ('Ender hins Nya Tes-

tamentesins'), under det i 1750 års tillkomma 16 sidor, upptagande några epistel-

texter ur Gamla testamentet, register över predikotexter samt sist 'Errata' till både

1747 års bibel ('Waisenhusbiblia') och 1747, resp. 1750 års Nya testamenten. En
noggrann granskning ger vid handen att 1750 års är genomgående nysått (överfö

ringar av ord från ena raden till den andra förekomma talrikt o. s. v.). Den tidigare

uppl. synes vara mycket sällsynt; de enda ex., som kommit till min kännedom
finnas i Landsbökasafn (meddelande av Landsbibliotekar J. Jacohson) samt i Brit.

Mus. {Cat. of printed books. Bible, P. 3, sp. 886).

Av böcker från 1500-talet äger biblioteket följande

(utom de båda redan nämnda):

5. Antonius Corvinus, Postilla. Rostock, L. Dietz, 1546.

(Islandica, 9, s. 4; Nielsen, a. a., s. 27.)

l'B:s ex. är defekt i av.seende på de 2 sista bladen (ark Nn'"**). Det sistnämnda,

som innehållit kolofonen, saknas i alla bevarade ex. Dessa äro inalles 8, alla utom
ett även i övrigt mer eller mindre defekta. I UB:s ex. äro marginalerna delvis genom
hård skärning skadade, tit. bl. och en del blad i början och slut lagade. Den saknade

delen av registret (= bl. Nn') är sedan gammalt ersatt i manuskript. Ex. har till

hört Johan Ludvig Holsteins stora bibliotek, varom hans vapenstämpel i översta

ryggfältet och initialerna J. L. H. i det nedersta bära vittne. Den förstnämnda



SAMLINGEN AV NYISLANDSK LITTERATUR 553

är av den typ, som han använde, sedan han 1750 bhvit länsgreve, och finnes av-

bildad och beskriven av Elberling, Breve fra en Bogclsker (Khvn 1909), s. iio.

—

Det enkla bandet å vår bok överensstämmer med den av E. sid. iii givna beskriv-

ningen. (9000 vol. av H:s bibliotek såldes 1812 å auktion i Köpenhamn.) En senare

ägare är den kände biskop Fredrik Munter, som 1827 tecknat sin namnteckning

nederst å titelbl. Hans stora bibliotek såldes 1831 å auktion. Möjligen har ex. da

blivit inropat för vårt bibliotek.

6. Johann Spangenberg, Margarita Theologica. Köbenhavn, Hans

Vingaard, 1558.

[Islandica, 9, s. 13.)

Fyra ex. kända, därav två äro defekta. L'B:s ex. förefaller att vara komplett;

främsta och sista bladet äro uppfodrade. En felaktighet torde ha insmugit sig

i Hermannssons beskrivning (Fiske collection's eget ex. är starkt defekt): P.\l-

LADii förord, som i vårt ex. synes fullständigt bevarat, upptar de med A^ och A^

signerade bladen, omedelbart varpå följer ark B med Gisli Jönssons 'Formale'.

Det svnes alltså tvivelaktigt, om något blad A'' existerat. Dessutom må anmärkas

att kolofonen följer omedelbart på textens slut, f. rjj'' recto. Boken tillhörde Rafns

gåva och är av honom nybunden i ett helt kalvskinnsband. — Jag har varit i till-

fälle att jämföra vårt ex. med det Kongel. Bibl:s synnerligen väl bibehållna ex.

(Hjelmstjerne 196). Undersökningen af detta bekräftar det nu sagda och visar

i övrigt, att sista arket i detta är helt omsatt. Så ha åtskilliga tryckfel rättats,

t. ex. sista sidans löpande sidtitel från (i vårt ex.): 'Af eilfum Dauda' till 'Og

eilifan Dauda'.

7. Lögbok Islendinga. Hölar, Jdn Jönsson, 1578.

(Bibi. not., i; i; Islandica, 9, s. 22 ff.; Jånshåk, udg. ved O. Halldörsson, Khvn

1904, s. XXI ff.)

UB:s ex. har tillhört den Cronstedtska samlingen (gmlt sign. 3: 314). — Det

är absolut komplett, utmärkt bibehållet och har ännu kvar det ursprungliga bandet.

Detta är ett brunt kalvskinnsband med spännen, prytt med danska riksvapnet ä

framsidan och Köpenhamns vapen å bakpärmen. (Se avbildningen.) Det först-

nämnda bär spår av förgyllning. På ett övre fält stå bokstäverna S. S. B och ned-

till årtalet 157g. Närmast under vapenbilden står följande distikon: »Floret

sincere Sub vobis Dania vere/ Flos Friderice soli Stella Sophia poli/»

Härmed kan jämföras Fiskes beskrivning av bandet å hans ex. [Bibi. not., i: i.)

Detta prydes också av vapenstämplar, å frampärmen Fredrik II:s, å bakpärmen

hans drottnings. — "Vem den ägare är, vars initialer stå å frampärmen, kan jag

ej uppge. Kort efter har boken varit i Poul Huitfeldts till Snedstrup hand,

vilken skrivit följande dedikation å det sista, tomma bladet i boken: »Thenne Bog

haffuer erlig och welbyrdige Mand Pouell Huitfeldt skenckedt Pross Lauersenn

Loumand vdj Norge ij sker sössel, och er thet enn Isselandske Lowbog paa gam-

mildt Norske maall, och er prentet paa Isseland paa enn bispgaard, som kallis Hoell

.\° 1579 thenn 12 Maij». — Poul Huitfeldt, som dog 1592, hade förbindelser både

med Island, där han vistades 1551—55, och med Norge, vars ståthållare han var

1572—77. Det synes rätt antagligt, att boken kommit till Sverige som krigsbyte,

ehuru intet bevis därför finnes. — Av denna lagman Jon Jönssons lagedition i

dess ursprungliga skick finnas fyra ex. i behåll utom vårt, varav ett (i det

Kongel. Bibi.) på pergament.



354 ARVID HJ. UGGLA

Fi^ Lög^bok Islendinga 1578.

8. Lögbok Islendinga. Hölar, Jon Jönsson, 1571^.

{Islandica, 9, s. 26; O. Halldörsson i anf. arb.)

In fine: 1580.

Exemplaret, som tillhört Arpi och tidigare J. H. Schröder, såsom hans ex-

libris i permen utvisar, är defekt. Titelblad saknas ävensom fol. Ll' och LP

—

Ll°. Däremot är fol. Ll- bevarat, vilket innehåller utgivarens efterskrift, men
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detta har placerats först i boken, troligen redan tidigt, enär en ägare, Mathias Horder
i Åbo, där skrivit sitt namn redan 17 13. — Det nuvarande bandet härrör från början

av 1800-talet.— Det är detta ex., vars befintlighet Hermannsson omnämner (Islan-

dica, Q, s. 28), ehuru han ej varit i tillfälle att själv se det och avgöra, till vilken edi-

tion det hänför sig.^ — Utom de ovan anförda ägarnamnen finnes i boken ännu en

anteckning — på lågtyska — av en föregående innehavare. Den återfinnes å den

blanka sidan fol. Hh' v. och är av följande lydelse: »Dit boeck hört albert pietersson

tho mit Reellt vnd is mij voor Ehrt gewordenn vann Ehrlijcke vnnd dogettsame

frouwe Beate meijster Hanses borgerss Jnn Mallmuydenn. Efft ick vorlees de vp
gassenn efft stråte, die wolde idt mij \vedder bringe he shal wol belonett werdenn.»

Därefter följer versen:

»Ditt boeck is mij leeff,

de idt stelt de is eijnn deeff,

ann ditt boeck heb ick eijn wolgefal,

de idt stelt shal henge am galg.

Geshrewenn anno domini 1608 denn 11. augusti.

Albertt Peterssonn vann amack [Amager]

egenn handt» [Bomärke].

J6n Jönsson 's lagedition utkom något senare i ny upplaga. Denna, som 1 alla

bevarade ex. saknar titel, brukar sättas till 1582. Till de av Hermannsson (Islandica,

9, s. 27) angivna fyra ex. av denna kan läggas ett, som tillhör Lunds universitetsbiblio-

tek. Detta finnes omnämnt av O. Walde {Stormakistidens litterära krigsbyten, 2, s.

426) såsom 1578 års upplaga, vilket förklaras av att ett försättsblad bär en redan

tidigt gjord avskrift av titelbladet till 1578 års lagedition. Boken är försedd med
Jörgen Seefeld's vapen i svartstämpel (avbildad i nämnda arbete, bibliofil-

upplagan) och har enl. W. kommit till Sverige som krigsbyte. Emellertid synes,

egendomligt nog, denna bok ej vara defekt, trots frånvaron av titelblad. En under-

sökning av exemplaret ger nämligen vid handen, att alla ark äro kompletta och att

A-arkets första blad är blankt. Tänkbart är ju dock, att ett särskilt löst titelblad

varit tryckt (eller avsett att tryckas). (Ett dylikt, nytryckt på 1700-talet, ovisst

efter vilken källa, ligger i ett av ex. i det Kongel. Bibi.)

Enligt äldre framställningar skulle under en längre tid på Island existerat två

pressar, den gamla av Jon Jönsson efter hans fader Jön Matthiasson ärvda, vilken

o. 1578 satts i verksamhet i Niipufell (som detta år av konungen anslogs till hans

understöd) samt den nya, av biskop Guöbrandur upprättade, 1 Hölar. Till detta

tryckeri i Niipufell hänföres då den sist omtalade odaterade lageditionen. Som
skäl anföres dess dåhga utförande. Hermannsson synes dock ha gjort det trohgt,

att Jön Jönssons verksamhet i Niipufell börjat först 158g, då pressen i Hölar dit

förflyttats, och att den första därifrån utgångna boken är 'Summaria yfer [lad

Nyia Testament' 1589 (se no. 12 nedan). — Det suddiga trycket i den odaterade

lagboken synes också till viss grad kunna förklaras av det särdeles grova och

dåliga papper, som kommit till användning. Å andra sidan har boken vissa egen-

heter i sin typografiska utstyrsel, som onekligen tala mot att den skulle kunna

vara tryckt med Hölarpressens material och av en så erfaren tryckare, som Jön

Jönsson måste varit. Själva satsen synes visserhgen vara identisk med den i 1578

års upplaga, men däremot torde de flesta anfangsbokstäver (undantag göra en 4

' Vårt exemplar av no. 7 blev icke observerat, då meddelande om UB:s is-

ländska 1500-talstryck lämnades Bibi. Hermannsson för hans här ofta citerade arbete.
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linjer hög E-typ och de 6-Unjer höga F, H, 1 och I') vara för denna särskilt ut-

förda stämplar, som på ett ytterst klumpigt sätt efterapa de i den föregående upp-

lagan använda. (Se fig. 2, där prov å anfangerna parvis placerats, de i 1578 års

uppl. till vänster.) Tryckfel förekomma i stor utsträckning, raderna bukta ovanligt

mycket. Med ett ord, man känner inför detta trvckalster lust att uttala ordet: fusk-

verk. (Jfr också det slarviga sätt, varpå marginalrättelserna i 1580 års uppl.

utelämnats.) Det bör även framhållas, att stavningen i en del avseenden ganska
genomgående avviker från förlagans (ad för at, månne för manni, huerfi för huerfe,

eigi för eige.) Utan att våga uttala någon bestämd hypotes om var detta egendom-
liga tryckalster tillkommit, torde man dock kunna påstå, att det ej utgått från

Hölar, att Jön Jönsson ej gärna direkt kan ha haft med dess tryckning att göra,

samt att det utgått frän en ytterst torftigt utrustad officin.'

Det återstår att nämna, att i Konr.ad M.wrers bibliotek, nu införlivat med
Harvard University Library, förekom ett ex. av lageditionen 1580. I den i Miinchen

1903 tryckta katalogen över samlingen uppges den hava årtalet 1579 i kolofonen.

Detta är ett fel för 1580, enligt benäget meddelande från nämnda bibliotek.

-

Vk

Av de följande lageditionema äger vårt bibliotek den från 170g i tvä kompletta

ex., (den ena med gmlt. sign. 106: 273, den andra ur Arpis samling). Däremot sakna

vi 1707 års.'

9. Euangelia, Fistlar og Collectur. Hölar, Jön Jönsson, 1581.

(Istiindica, 9, s. 27.)

10. Salomonis Ordzkuider a Norrsnu. Hölar, Jön Jönsson, 1580.

ilslandica, 9, s. 25.)

II. Jesus Syrach a Norrjenu.

(Islandica, 9, s. 25.)

Hölar, Jön Jönsson, 1580.

' Prydnaderna, som i denna uppl. förekomma på några ställen, äro andra än de

i den tidigare använda. Så har på två ställen använts en bild: 'Area Noe' — som
det sjTies använd redan 1575 i 'Lifsins vegnr' (Islandica, 9: s. 17). Denna återkommer

ännu i en bok av 1686. (Se nedan nr 18.)

* Bland Akprs korrespondens finnes ett brev från M.^urer så tidigt som 1872,

varav framgår, att den förre ombesörjt inköp för Maurers räkning av en isländsk

lag. Det befanns emellertid, att den ej, som uppgivits, var av 1378 utan 1580, varför

Maurer återsände den, enär han redan var ägare av ett komplett ex. av sistnämnda

edition. Troligen är det väl detta ex., som Arpi sedan behållit (nr 8 ovan) och i så

fall kanske hans tidigaste förvärv för sin samling.

' Ett ex. av denna uppl. finnes i Göteborgs stadsbibi., enligt benäget medde-

lande av andre bibliotekarien S. Gren Broberg.
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Vid den av Hermannsson meddelade titelkopian till förstnämnda skrift (somhan ej vant i tillfälle själv undersöka) må anmärkas, att titelns rad 9 har at. ej

fe"^'^]

fymmUm
ptfilarog ffoKccturffi
("cm im\ vcr^i 2(nö tmM.^^^

h-ii rij 1 Tvvh if fv^fv )^'^:^{

fem ^.JliCitcr/ rnt (Htcv C^iöid ^/;

a ficrltgoftiim SQutiiC*

umOlrfme.

.1

Fia

arf, samt att i kolofonens rad i: «/ är tryckt med den spec. isländska f-typen- rad -
si^T Pann ej pann.— UB:s ex. är unikt. Det saknar två blad. A:arkets' fjärde
och femte. Titelbl. är uppfodrat. (Fig. 3.)
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UB:s ex. av Salomos ordspråk saknar sista bladet (med errata' och kolofonen).

Endast två ex. äro kända. Det andra, som tillhör det Kongel. Bibi., är också något

defekt.

Samtliga kända e.x. av Jesu Syrach äro defekta. I vårt exemplar saknas av N-

arket första och båda sista bladen, ävensom allt det följande. De övriga ex. finnas

det ena i det Kongel. Bibi., det andra i Advocates Library, Edinburgh. Bådadera

äro defekta i slutet.

Nu nämnda tre skrifter äro hopbundna i ett säkerligen samtida band av svart-

brunt skinn med enkla blindpressningar och spännen. (Ramen upptar omväx-

lande hjälmprytt huvud, Köpenhamns vapen och sköld med bomärke.) Volymen

utgjorde ett av de dyrbaraste numren i Rolf Arpis kollektion.

Vad den förstnämnda skriften beträffar antar Hermannsson, att den är ett

omtryck av 1562 års evangeliebok. Tyvärr har jag ej fått tillfälle jämföra bådas

text. Vad översättningen av Salomos Ordspråk och Jesu Syrach beträffar, skall

den vara utförd av Skalholtsbiskopen Gizurk Ein.\rsson. En jämförelse med det

i Kungl. Bibi., Stockholm, bevarade manuskriptet (Cod. Holm. perg. 10, 4:0) har

jag måst avstå ifrån, då handskriftsvolymen f. n. befinner sig i Reykjavik. — I samt-

liga tre trycken ha använts samma stilar, av vilka den största, för själva texten

använda, är av en från lagböckernas bestämt skiljaktig typ med bredare och krafti-

gare snitt. Huruvida den varit använd i något av de tidigare isländska trycken.

känner jag ej. För titelbladen till samtliga tryck har samma enkla ram a\- fyra bi-

tar kommit till användning.

Utom de båda stilar, som huviulsakligen kommit till användning i lagböckerna

resp. nu senast berörda tre tryck, förekommer både i de förstnämnda och i Euangelia,

Fistlar og Collectur ännu en annan, i lagböckerna för konung Magnus företal, i den

sistnämnda för koUekterna. Denna något lägre stiltyp visar sig vara samma schwa-

back, varmed H61ar-breviariet är trjxkt. (Se I. Collijn, Två blad av det förlorade

Brevarium Nidrosiense, Hölar 1534, NTBB, i, s. 11 ff. och där återgivna facsimile).

Höjden är för 20 rader 88—90 mm. (jmfr Nielsen, Dansk Bibliografi, 1482

—

1550, s. 241.) Karaktäristiskt för denna stilsort är, att den använder ö i motsats till

de andra stilarnas 0. Detta står i god överensstämmelse med det förhållande, att

satsen enl. Collijns antagande skulle av Jon Arason inköpts i Tyskland. — Ett litet

prov av denna stil kan iakttagas å det här avbildade titelbl. till Euangelia, Fistlar

og Collectur, raderna 4 och 5. Jämför även facsimil av titelbl. till 1562 års evangelie-

bok — där dock f-typen har ett olika snitt — i Islandica, g.

12. Vitus Theodorus, Summarin Yfer I'ad Nyia Testamentid. Niipufell,

Jon Jönsson, 1589.

{Islandica, g, s. 39.)

Den ena av de böcker, som ha Niipufell utsatt som tryckort. UB:s ex., som till-

hört Arpi, saknar alla blad f. o. m. det fjärde av ark Vy eller inalles 12, vilka ersatts

med handskrivna. Inalles 6 ex. äro kända.

13. Guöbrandur I'orläksson, Ein Ny Hwss Postilla. Hölar 1597.

(Islandica, g, s. 55.)

UB:s ex. (ur Arpis samling) är defekt. Det saknar de sex första bladen, som

redan tidigt ersatts med handskrift (därav dock nu blott tre blad återstå), ävensom

de tre sista bladen. Tvänne ytterligare ex. av boken äro bevarade, i Landsbökasafn

och det Kongel. Bibi., båda kompletta.
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14. Niels Hemmingsen, Lijfs Wegur. Hölar 1599.

[Idandica, 9, s. 62.)

Ex. tillliör Rafn's donation. Det saknar två blad, S*—S^, ooh är hårt skijret,

varjämte vid lagning vignetten nederst å titelbl. blivit överklistrad. — Endast ett

ex. utom vårt är känt, i det Kongel. Bibi. Även i detta saknas ett blad. - - En
tidigare uppl. av skriften utkom 1575.

15. Martinus Mollerus, Soliloqvia de passione lesu Christi. !'ad er

Eintal Salarennar. Hdlar 1599.

[Islandica, g, s. 62.)

Två ex. finnas i UB:s samling av denna på Island synnerligen uppskattade

andaktsbok. Av dessa härrör det ena från Arpi och är alldeles komplett. Träsnit-

ten äro i detta färglagda för hand. Boken är bunden i ett enkelt mörkt skinnband

av ålderdomlig stil, med blindpressningar. Bandet måste dock härröra frän 1700-

talet, då fragment av 1728 års bibel sitta i permen, men det är betecknande för de

använda redskapens livslängd å Island, att å en ramstämpel, som kommit till an-

vändning vid dess utförande, läses A[nno] S[alutis] 1547! (Jfr nedan under no. 61

ett liknande förhållande.)

Vårt andra ex., ur R.\fns gåva, saknar blad 97— 104, vilka i gammal tid ersatts

i handskrift. Arpi's ex. företer ett par obetydliga avvikelser från det Rafnska och

det av Hermannsson beskrivna. I titelns rad 3 saknas nämligen punkten efter or-

den '[jad er' och rad g står vars för vors. — Endast två ex. ytterligare äro kända,

i Landsbökasafn och det Kongel. Bibi., det senare defekt.

Av 'Eintaliö' finnas i vår samling även upplagorna 1662 {Bibi. not., i: 11; Bibi.

Dan., i: sp. 457; Ritauk, 1888, s. 5) (Rafn) och 1746 {Bibi. not., i: 46; Bibi. Dan.,

i; sp. 457; Ritauk. 1891, s. 4) (Arpi), båda i oklanderligt skick. Dessa äro enligt

Fiske {Bibi. not., i: 14) resp. 4 och 7 uppl., ehuru den sistnämnda å titelbl. betecknas

som 'Editio 4'. — Som ett prov å den flitiga avskrivningsverksamheten å Island

må nämnas, att bland Arpis böcker även befinner sig en gammal prydlig avskrift,

gjord efter någondera av i6oo-ta!supplagorna av detta arbete.

Härmed äro våra tryck från T5oo-talet genomgångna och jag

övergår till i6oo-talets litteratur.

16. Martin Luther, Catechismus edur Ehristelegur (sic) La;rdomur.

U. o. o. å.

Denna har behandlats av Hermannsson i hans arbete om 1500-talets isländska

litteratur {Islandica, 9, s. 67), då den möjligen skulle kunna härröra från detta århund-

rade. Han anser dock, att den i varje fall ej kan vara tr\-ckt tidigare än 1599, men
möjligen är identisk med endera av katekeserna av 1617 eller 1634, varav eljes inga

ex. äro kända. — L'B:s ex., som är komplett och väl bibehållet, ehuru något hårt

skuret i överkanten, är bundet efter Arngrim Jonae, Brevis commentarius de Js-

landia, Hafnia; 1593. Volymen har kommit till biblioteket med Df. la Gardies

böcker och bär hans sigill i frampännen. — Ytterligare tvänne ex. av denna katekes-

upplaga äro kända, vilka finnas i Landsbökasafn och i det Kongel. Bibi.

Av senare katekesupplagor äger biblioteket: Catechismus minor D. Mart. Lu-
theri. Hölar, Marteinn Arnoddsson, 1708. (Paralell latinsk och isl. text.) (Bibi.

not., 4: 37; Bibi. Dan., i: 261; Ritauk. 1915, s. 7g.)
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l"B:s ex. (Rafn) är komplett, medan såväl Fiske's, som det Kongel. Ribl:s äro

mer eller mindre defekta. Till den av I'"iskf., anf. st., givna beskrivningen må an-

märkas, att å bl. 3 recto avslutas biskop Björn Thorleifssons förord, dat. i Hölar

I dec. 1708; bl. 3 verso och 4 upptas av hörjan av Luthers företal, varje stycke

återgivet först på latin, sedan isländska. Arken äro: 1 o.sign. -h A^—M* (alltså 78

blad, ej, som Fiske uppger, 72). Om Luthers lilla katekes tryckt i samband med ABC-
boken, se nedan no. 79.'

17. Christeleg Vnderuisun vm odaudleika Saalarennar. Hölar 1601.

{Bibi. not., 6: 4; Bibi. Dan., i, sp. 215; Ritauk. 1899, s. 4, 1915, s. 10).

UB:s ex. — nr Rafns samling— saknar sista arket, sign. Hh, undantagandes dess

andra blad, där biskop Gudbrands efterskrift slutar. Dess bakre sida, med början

av registret, är vid lagning överklistrad. Ett fullständigt ex. finnes i det Kongel.

Bibi.; det i Fiske coUection saknar liksom värt registret. Båda ex. i Lands-

bökasafn äro ofullständiga. — Fiske framhåller denna bok som den första, som har

sidpaginering. Den innehåller också latinska citat, tryckta med en egendomlig

m.ager antiquatyp, den första antiqua jag observerat i någon bok, tryckt på Island.

18. Martinu.s Mollerus, Meditationes sanctorum patrum. Hölar 1607.

(Br. Mus. cat., sp. 3; Fiske coll. cat., s. 404).

Alla sidor äro omgivna av ramar i renässansstil, vardera sammanfogade av 6

stycken. 3 olika inramningar förekomma, varibland den, som av Hermannsson

återges ur Huggunar Ba;khngur (Islandica, g, s. 65). Varje arks blad bära signatur

i övre högra hörnet. Två ex. finnas i biblioteket. Det ena (gmlt sign. 109: 365)

saknar titelbl., det andra (Rafn) är fullständigt, men hårdare skuret.

Denna andaktsbok, som under namnet T"orfec1ra Banabök' blev mycket populär

på Island, utkom i ny uppl. Hölar 1655, samt därpå 1686 i Skålholt, dit tryckeriet

då nyligen flyttats av biskop f^ÖRÖUR I^orlåksson. I sistnämnda uppl., den första

från Skålholt utgångna boken, som i två ex. förefinnes i vår samling, hur titeln änd-

rats till Paradisar likell. Den innehåller också första trycket av Stefan Olofs-

sons översättning av Kingos morgon- och kvällpsalmer. (Se för närmare beskriv-

ning Bibi. not., i: 18.) — I'B:s ex. härröra, det ena från Rafn, det andra från Arpi.

Det sistnämnda ex. saknar det graverade titelbladet och är även i övrigt något de-

fekt. (Om den häri som prydnad förekommande 'Area Noe', se ovan under nr 8.)

19. Catechismus. Sönn, einfolld og lies Vtskyring Christelegra Frffida.

Hölar 1610.

(Bibi. not., i: 2 och 6: 7.)

Den första uppl. av Joh. Spangenbergs stora katekes, översatt efter den

danska uppl. — UB:s ex., som tillhört De la Gardie och har hans sigill i frampärmen,

är bundet i ett typiskt 1600-talsband av brunt skinn med bhndpressningar, utfört å

Island. Det har trohgen tillhört De la Gardies krigsbyte.

Biblioteket äger även upplagorna Holar 1669 [Fiske coll. cat., s. 544; Br. Mus.

cat., sp. 4.) (Arpi )och Skålholt 1O91 (Fiske coll. cat., s. 544; Br. Mus. cat., sp. 7; Bibi.

Dan., I, sp. 258; Ritauk. 1899, s. 4) (Rafn).'

' Bland Troil's böcker i Link. stiftsbibi. förekommer Pontoppidan's kate-

kesuppl. av 1769.
' 1691 års uppl. finnes även i Link. stiftsbibliotek.
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1

20. Xicolaus Palladius, \Vm Doms-
|
Dag

]
Ein nytsamleg Vnder-

viisun / samsett og skri/ud j Dönsku Made
|
Anno 1558. i M. Xicolaus Palladius.

|

Prentad a Holum ad N\-iu
j
Anno 161 1.

(Bibi. Dan.. 1, sp. 215; Ritauk. 1915, s. 9.)

8:0. Ark A*—E*. De tvä sista bladen saknas. Särskilt titelblad finnes ej i

vårt ex. åtminstone. Omedelbart efter ovan anförda titel å blad A' följer företalet:

'Til Lesarans.' — (R.^^fx.)

21. Guöbrandur porläksson, Ein n\' Wiisna Bok. [Hölar] 1612.

{Fiske coll. cat., s. 656; Br. Mus. cat., sp. 3; Bihl. Dan., i, sp. 376; Ritauk.

1916— 17, s. 25.)

Vårt ex. saknar s. 105—20, 147— 50, 296—304. (Arpi.)

Av 2 uppl., Su gamla Vijsna-Book. Hölar 1748. (Br. Mus. cat., sp. 10; Fiske

coll. cat., s. 656; Bibi. Dan., i, sp. 376; Skrd, s. 16) äger biblioteket två ex. Det
ena (Rafns) är fullständigt och särdeles väl libehållet. Det innehåller [4] + 384 s.

Det andra ex. (Arpis) saknar 3 blad.

22. Xicolaus Selneccer, lonas
|
Spamadur

|
Ein aluarleg Idranar

Predik
j
un / og Epterda^me sannrar Idranar og Yferbootar

|
skrifad i {jysku

maale af Doct
[
Xicolao Selneccero. [Bibelcitat], frykt a Holum,

[
Anno.

|
1614.

(Skrd, s. 20.)

8:0. A®—O®. (Rafn.) — Ett ex. finnes i Landsbökasafn, eljest känner jag

intet. Skriften är omnämnd av Finnur Jönsson i Hist. eccl. Island., 3, s. 380. —
Den tyska förlagans titel har jag ej varit i tillfälle att konstatera. I L^B finnes av

Selneccer en latinsk skrift: Jonas Propheta conversus in anapasthos, Jenae 1567,

men den har ingen Hkhet med det isländska trycket.

23. Biblia parva edur Almennelegur Catechismus. [Hölar] 1622.

(Bibi. not., 4: I, 6: 8; Bibi. Dan. i: 261.)

Första uppl. av denna skrift utkom 1596. — Ex., som härrör från Rafn, är kom-
plett.

24. Johann Gerhard, Fimtiu Heilagar Hugvekiur. Hölar 1634.

(Fiske coll. cat., s. 175; -Br. Mus. cat., sp. 3; Bibi. Dan., i, sp. 412; Ritauk. 1916

—

17, s. 22.)

Komplett och gott ex. i gammalt skinnband med spänne, har tillhört Arpi och

före honom Jön BoRGFiRciiNGUR. Detta är 2 uppl. — Av de följande äger biblioteket

den femte, Skålholt 1695 (Rafn), sjätte, Hölar 1728 (Rafn) och nionde, ibid. 1774

(Arpi). Om de olika upplagorna och deras förekomst i olika bibliotek, se Bibi. not.,

6:31. Till den där meddelade titelkopian av 1693 års uppl. bör anmärkas, att denna

börjar med bokens latinska titel: 'Meditationes sacrae'. (Förmodl. bortskuret i F"iskes

ex.)

25. Johann Förster, Sa gyllene Skriptargangur og Ydrunar Konst,

vtdreigenn af Barn Manasses Kongs. [Hölar] 1641.

(Bibi. not., 5: 2, 6: 15; Bibi. Dan., i, sp. 493.)

Titelbladet är skadat i vårt ex. (Rafn). — Biblioteket har även — med samma
ursprung — den senare uppl. betitlad 'Idranar ijirott', Skålholt 1693 (Bibi. not., 5: 2;

Brit. mus. cat. sp. 7, Bibi. Dan., i, sp. 493; Ritauk. 1888, s. .().

36 31341.
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26. Erasmus Winter, Eirn liitell Sermon vni Helvijti og Kualer {^eirra

fordajmdu. Hölar 1041.

(Bibi. not., 6: 16; Bibi. Dan., i, sp. 54.)

Den typografiska utstyrseln är fullkomligt överensstämmande med den samma
år tryckta uppl. av föregående nummer. (Rafn.) — Även denna skrift utkom 1693

i en ny uppl. från Skålholt, med ett 'Appendi.x', hämtat ur Ph. Nicolai Theoria

vitae csternce. {Bibi. not., 6: 16; Br. mus. cat., sp. 7; Bibi. Dan., i, sp. 543; Ritauk.

1888, s. 4.) Värt ex. från Rafn.

27. Dauids Psaltare med Förmäla Marth. Luth[ers]. Hdlar 1647.

(Bibi. not.. 6: 17; Bibi. Dan., i, sp. 28.)

Ny uppl., Hölar 1675 (Bibi. not., 5: 6; Bibi. Dan., suppL, sp. 4). Båda vol.

härstamma från Rafn. — Till Fiskes beskrivning av den senare kan anmärkas att

sista arket (Y) har 4, ej 2 blad.

28. Martinus Mollerus, Manuale, fjad er Handbokarkorn. Hdlar 1661.

(Bibi. not., 4: ii; Bibi. Dan., i, sp. 451; Skrå, s. 9.)

Ä sista, blanka sidan (jfr Fiskes anmärkning, anf. st.) har Porkarll Porc^ars-

soN inskrivit, att boken skänkts till Biokgvnn Arnadöttir av »})eirre virdugligu

og Gudhraddu Höfdyngs Kuinnu» Jörunn Henrichsdöttir. Dat. »Grenjadar-

stadir 29 Martij Anno 1674». (.\rpis sainl.) — Detta är 3 uppl. Biblioteket äger

även de följande upplagorna, nämligen den 4;de av 1711 ((Fiske coll. cat., s. 404;

Bibi. Dan., 1, sp. 451) (Rafn) och den 5:te, 1753, å titelbladet betecknad 'Editio 3'

(Fiske coll. cat., s. 404; Br. Mus. cat., sp. 11; Bibi. Dan., i, sp. 451) i två ex. (Rafn,

resp. Ari>i).'

29. Hallgriinur Pétursson, Historia Pijnunnar og Daudans Drottins

vors . . . j siö Psalmum y/er/aren a/ Gudmunde Erlends Syne. Enn af

Hallgrijme Peturs Syne . . . vtjjydd ... i fimmtiju Psalnivysuni. Hölar 1666.

(Bibi. not., 4: 12.)

Denna första upplaga är ej upptagen i Bibi. Dan., men jag har vid undersökning

funnit, att det Kongel. Bibi. numera- äger två ex. I Landsbökasafn finnas, enl.

Fiske, 3 ex. (Jfr Bihl. not. 4: 12, där en lista finnes på de 38 upplagor, H.^llgrimur

PÉTURSSONs psalmer upplevat.) — »The book is of consideråble rarity» (Fiske). —
5 blad saknas i slutet av vårt ex. (Arpi), som i övrigt bär spår av flitig läsning och

tumning. — Av de följande upplagorna äger UB den gide, 1727 iBibl. not., 4: 43,

6: 49; Bibi. Dan., SuppL, sp. 67: Ritauk. 1899, s. 5) och den i2:te 1745 (Bibi. not.,

4: 52; Bibi. Dan., i, sp. 378; Ritauk. 1899, s. 5). — De bära, liksom de flesta

senare upplagorna, titeln: Psalterium- passionale edur Pijslar-Psaltare. Båda uppl.

något def. (Arpi).

30. Andreas Musculus, Christeleg Bfena bok. (Häri ingår: Hin» stiitte

Davids-Psalltare). Hölar 1671.

(Bibi. not., 4: 15; Bibi. Dan., i, sp. 313).

Denna lilla bönbok i smal duodesform, som utkommit i sin första uppl. 1597,

utgavs tillsamman medPörclurPorlakssons kalendarium under ett gemensamt titelblad:

' Denna uppl. finnes även i Link. stiftsbibi.

^ 'Spalterium' i Fiskes ex. 1745. Ej i vårt, Landsbökasafns och det Kongel.

BibLs ex.
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Enchiridion, Pad er Handbookarkorn. Kalendariet ensamt finnes i Brit. Mus. [Cat.,

sp. 5), under det vi sakna detta. De båda skrifterna ha dock skilda arksignaturer.

Ex. i Fiskes samling är mycket defekt, varför hans beskrivning, anf. st., bör något

suppleras. Vårt ex. innehåller ark A'-—L®, där efter 145 psalmens slut och en

kort uppgift om innehållet i de sista fem, vilka ej meddelas, följer en avslutande

prydnad (bökahniitur). Något blankt blad har säkerligen aldrig funnits mellan

Baenabok och Psaltaren, då just titelbladet till den senare synes utgöra blad 12 av

H-arket. — (Rafn.)

31. Andreas Pangratius, Postilla. Hölar 1676.

(Fiske coll. cat., s. 457; Br. Mus. cat., sp. 5; Bibi. Dan., Suppl., sp. 103.)

Fiskes ex. är defekt, varför efter UB:s kompletta ex. anmärkes, att det består

av ark A*—R*, Aa^—Oo'. — (Rafn.)

32. Johann Förster, Passio Christi, I'ad er Historia Pijnunnar og Dau-

dans Drottins vors. Hölar 1678.

[Bibi. not., i: 13: Bibi. Dan. i, sp. 493; Ritattk. igo6, s. 4.) — (Rafn).

33. Graduale. Ein almenwelig Messusaungs Book. Hölar 167g.

[Fiske coll. cat., s. 187; Br. Mus. cat., sp. 5; Bibi. Dan., i, sp. iioo.)

Gradualet, populärt på Island nämnt »Grallaren», utkom första gången 1394

och därefter ytterligare 18 gånger (Jfr Bibi. not., 5: 16). Av dessa uppl. ha vi även

den I3:de, 1739 (Bibi. not., 5: 21; Bibi. Dan., i, sp. iioo; Ritauk. 1916— 17, s. 26)

och den i4:de, 1747 (Bibi. not., i: 50; Bibi. Dan., i, sp. iioo; Ritauk. 1915, s. 10),

de båda förstnämnda ur Rafns. den sista ur .\Rprs samling.'

34. Sagan Landnama vm /yrstii bygging Islands a/ Nordnionnum. Skäl-

holt, Hendrick Kruse, 1688.

(Fiske coll. cat., s. 335,- Br. Mus. cat., sp. 6; Bibi. Dan., 3, sp. 630. Skrå, s. 57.)

Två ex. i vår samUng (Rafn och Arpi).

35. Are Frode, Schedae. Skålholt. Hendrick Kruse, 1688.

(Fiske coll. cat.. s. 15; Br. Mus. cat., sp. (>: Bibi. Dan
, 3, sp. 631.) — (Arpi.)

36. Christendoms Saga. Skälholt, Hendrick Kruse, 1688.

(Fiske coll. cat.. s. 331; Br. Mus. cat., sp. 3; Bibi. Dan., 3, sp. 628.) — (Arpi.)

37. Arngrimur Jönsson, Gronlandia edur Grsenlandz Saga. Skålholt,

Hendrick Kruse, 1688.

(Fiske coll. cat., s. 293: Br. Mus. cat., sp. 6; Bibi. Dan., 3, sp. 646.) — (Arpi.)

38. Saga {jess Halo/lega Herra Olafs Tryggvasonar. Skälholt, Jon Snorra-

son, 1689.

(Fiske coll. cat., s. 437; Br. Mus. cat., sp. 6; Bibi. Dan., 3, sp. 913; Skrå. s. 65.)

Två ex. i vår samling: i) Gmltsign. H91, inköpt 1735:2) (Arpi), vilka båda, liksom

Fiskes, det Kongl. Bibks och det ena ex. i Brit. Museum, sakna titelblad till del 2

' Linköpings stiftsbibhotek erhöll med Troils gåva Skålholts-uppl. 1691 (den 6:e)

samt den i5;de, 1749.
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samt Errata i slutet. — Dessa sagoeditioner äro nästan de första profana böcker,

som utgetts på Island, några med rent praktiskt syfte undantagna.'

39. Johann Michael Dilherr, Ein ny Husz- og Reisu Postilla. Skålholt,

Jon Snorrason, 1690.

{Fiske coll. cat., s. loi; Br. Mus. cat., sp. G; Bibi. Dan., i, sp. 488.)

40. Lucas Lossius, Medulla epistolica. Skålholt 1690.

(Fiske coll. cat., s. 367; Br. Mus. cat., sp. 6; Bibi. Dan., 1, sp. 508.)

41. Appendix edur lytell Vidurauke {jessarar Bokar, sem er Sermon edur

Predikun hins heilaga Bernhardi. Skålholt 1690.

(Bibi. not., 6: 27; Bibi. Dan., i, sp. 477.)

Dessa tre skrifter utgåvos tillsamman, ehuru med skilda arksignaturer och pa-

ginering. Den sistnämnda innehåller även ett register till alla tre skrifterna. I vår

samling finnes ett fullständigt ex. med alla tre arbetena i utomordentligt gott

skick. Ett dyhkt äges även av det Kongel. Bibi.; Landsbökasafn har de tre

skrifterna, men no 39 är defekt. Fiske, anf. st., förklarar, att »all the parts com-

plete are of excessive rarity». Vi ha även ett separat ex. av vardera Lossius

och Appendix — i sistnämnda saknas dock tre blad. Den kompletta volymen och

Lossius tillhöra Rafns donation, Appendix Aupiska samhngen. Till Fiskes be-

skrivning av den sistnämnda skriften (exemplaret i hans samling är defekt) anmärkes,

att registret omfattar 4, ej 3 blad.

42. Lucas Lossius, Stutt In;;ehallcl ("atechismi. Skålholt 1693.

(Bibi. not., 1: 22; Bibi. Dan., 1, sp. 261; Skrå, s. 7.)

Blad B3—B'' saknas. — Sammanbunden härmed är:

43. Dominicus Beer, Andleg Fiehirdsla Riettruadra. Skålholt 1694.

[Fiske coll. cat.. s. 265; Bibi. Dan., Suppl., sp. 83: Skrå, s. 6.)

Bandet med dessa två skrifter tillhör J. H. Lidéns donation.

=

44. Dominicus Beer, Sa andlege Ferda-Madur. Skålholt 1694.

[Bibi. not., 4: 26; Skrå, s. 6.)

Sammantry-ckt härmed:

45. Dominicus Beer, Sa andlege Fialla Madur. [Skålholt 1694.]

{Bibi. not., 4: 26; Skrå, s. 6.)

Volymen härrör från Rafn.

Ovan nämnda fyra nummer tillhöra en serie av 13 små uppbyggelseböcker,

vari textsidan mäter endast 4x5 cm. De utgåvos i Skålholt genom biskop Pörc^ur

I^ORLÄKsssoNS försorg, vilken själv översatt den första, Lossii katekesutläggning,

tydligen tämligen fritt och i utdrag. Den upplaga, som varit mig tillgänglig, med titel:

Catechismus, Hoc- est Christianae Doctrina Methodus . . . Auctore Luca Lossio.

Frankfurt 1568, är nämligen en bok på c:a 200 sidor, under det den isländska har

' Av dessa rara Skålholts-upplagor (Troii. framhåller själv deras sällsynthet

i ett av sina 'Bref') erhöll Link. stiftsbibi. med Troils samhng no. 32, 34, 35. 36.

- Enl. meddelande af H. Hermannsson har äfven Brit. Mus. ett ex. af Andleg

Fiehirdsla.
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54 sidor i minsta format. — Såsom framgår av Fiskes redogörelse {Bibi. not., i: 22,

jfr Skrå, s. 6) uppträder denna skrift i sällskap med 6 andra av dessa småböcker,

varibland som den andra förekommer nr 43 ovan. Ex. i det Kongel. Bibi. är för-

sett med ett tryckt blad innehållande förteckning å samtliga, bland vilka nr 3— 7,

som vi sakna, ha löpande arksigna.' Nr 44 och 45 äro de första i en liknande liten

bok, om vars innehåll se Bibi. not., 4: 26 och Skrä, s. 6—7. Rörande författaren av

originalen till dessa skrifter förekomma vilseledande uppgifter i litteraturen. Fiske

har från Finnur Jöxssons Hist. eccl. IsL, 3, s. 676—80 hämtat uppgiften, att denne

vore en 'Dominus Bern', — tydligen förehgger felaktig tolkning av förkortningen

'Domin.' — samt uttalat den förmodan, att det är frågan om Martin Beer ff. 1617).

I Bibi. Dan., Suppl., sp. 83, har Andleg Fiehirdsla tillagts Wolffg. Domin. Beer,

den verklige förf:s son. Upplysning om rätta förhållandet erhålles i biskop Pöröur's

förord till 'Andleg Fiehirdsla'. Han säger där, att han haft för avsikt att översätta

och utgiva små billiga andaktsböcker och därvid särskilt tänkt hämta material

\vr |)eirre Pijsku Handbook sam Mag. Dominicus Beern hefur samanteked og {tryckt

er j Nurenberg Aiio 1658», varur redan tidigare några skrifter översatts.- Att

detta nu sattes i verket, berodde därpå att biskopen fått i sina händer översätt-

ningar ur denna handbok av prosten Porsteinn Ili.ugason i \''enir. Skrifterna upp-

räknas därefter i den ordning, de finnas tryckta. (Se Bibi. not., 4: 26 och 27.) Det

är här fråga om den av Dominicus Beer (diaconus vid St. Lorentzkirche i Niirn-

berg, 1598— 1663) utgivna samlingen. Titeln lyder i den mig tillgängliga upplagan,

tryckt i Niirnberg 1688 (e.x. tillhör KB., Stockholm): Niirnbergisches Geist- und

Lehrreiches Neu-vermehrtes Hand-Buch in Siebentzig ntitzliche Biicher abgetheilt.

Däii förekomma motsvarigheter till alla dessa skrifter under likartade titlar så-

som: Geistliche Bergs-Geschichte, Lehrreiche Reiss-Gedancken o. s. v. Den digra

volymen innehåller också Dilherrs Postilla (nr 39 ovan), som av Beer samman-

ställts och som tydligen också översatts ur Handbuch.

46. Niels Lauridsen Arctander, Speculum poenitentia;. I^ad er Idra-

nar-Speigill. Skälholt, Jon Snorrason, 1694.

(Fiske coll. cat.. s. 15; Br. Mus. cat., sp. 7; Bibi. Dan., 1, sp. 404; Skrå, s. 9).

—

(Rafn.)'

47. Niels Hemmingsen, Antidotum Animffi
\
fad er

|

Heilsusam-
|

leg Snålar Laskning , vid
|

peirre hrsedelegu og Skadsam-
;
legu S«alareri«ar

Sturlan og Astrij du/ Sem Kallast
;

Aurvilnan ed
,

ur 0rv8enting.
j
Samannsett

i Latinu
]

A/
|
D. Nicolao Hemingio

i

Enn
1
fryckt j Skalhollte

|
A/ Jone Snorra-

syne / I Aarum epter Guds Burd/
\

M.DC.XCV.

12:0. A'^—E'^. Utom UB:s ex. (Rafn) har endast ett kommit till min

kännedom, i Landsbökasafn.* — Om föreg. upplagor av skriften se Bibi. not., 4; 2, 6.

' Troil's donation till Link. stiftsbibi. innehöll dessa sist nämnda.
- Därmed åsvftas: Tveir aagister Ba-klingar: i. Kross Skole. 2. Eilifdaren-

nar Vmmfseinking. FBihang: Domsins Bansuna.; Skålholt 1691. — De två första

voro översatta av J^orsteinn Illugason. (Bibi. Dan., 1, sp. 440.)

' Ex. även i Link. stiftsbibi.

" Meddelande av Landsbibliotekar J. Jacobson.
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48. Johannes Avenarius (Habcrmann), Christelegar Bsener ad bidia a

sierhorium (!) Deige Vikunwar. Skälholt, J. S [norra] S[on], 1696.

(Bibi. not., 4: 28; Bibi. Dan., i, sp. 307.)

Detta är 2 uppl. — Även 3 uppl., Hölar, Halldör Eriksson, 1747, finnes (Fiske

coll. cat., s. 214; Br. Mus. cat., sp. 10; Bibi. Dan., i, sp. 307; Skrå, s. 11). Båda från

Rafn.

Sj ut ton hundra talets början medför tryckeriets återflytt-

ning till Holar, sedan biskop l^örciur I^orlåksson 1697 avlidit.

Nr 49 nedan är det första arbete, som lämnat pressen efter dess

uppställning här. Ännu under de första tre fjärdedelarne av detta

århundrade är Hölar-pressen ensam om att tillfredsställa lan-

dets behov (Jon Arnason bl. a. trycker dock åtskilligt i Köpen-

hamn). Först 1773 uppstår ett nytt tryckeri, i Hrappsey — se-

nare i Leirårgardar' — varpå det i Hölar så småningom upphör

med sin verksamhet.' i8ig förflyttas tryckeriverksamheten till

Viåey och därifrån slutligen till Reykjavik 1844, såsom redan

omtalats. Den utkommande litteraturen var under förra delen

av 1700-talet a\- samma art som tidigare, eller övervägande

religiösa böcker.

4g. Sigurönr Jönsson, I'£er FimjHtiju heilogu Meditationes ednr Hugve-

kiur Johannis Gerhardi . . . snunar i Psalm-Vijsur . . . Ed. 5. Hölar 170J.

(Bibi. not., 5: 8; Ritauk. 1904, s. 4.)

I början defekt och även eljest illa faret ex. (Arpi). — Av denna ofta tryckta

bok (Fiske uppger, Bibi. not., 6: 20, 20 uppl.) ha vi även uppl. 7, Hölar 1728 (saknar

titelbl.), 8, Hölar 1740 samt 15, Hölar 1772 (även innehållande Stegmans Vikuba;nir).

Den första härrör från Arpi, de senare från R.\fn. (Om förekomsten av de olika

uppl. i andra bibliotek, se Fiske, anf. st.)

50. Gisli l^orlåksson, Hvss-Postilla. i (Ed. 3), 2 (Ed. 4). Hölar 1706.

(Bibi. not., 4: 35; Bibi. Dan., 1, sp. 542; Skrå, s. 19.) — (Rafn.)

Sammanbundna härmed:

51a. Björn l^orleifsson, Meditationum litanevticaruin tetras. l'ad er

fioorar Ydrunar Predikaner. Hölar 1710.

(Bibi. not., 4: 34; Bibi. Dan., SuppL, sp. 106.)

' Det leddes under c:a 20 år af svensken Magnus Moberg.
- Den sista i Hölar tryckta boken var en grafskrift öfver dess bortgångne

biskop: Verdung Sigurdar Stephaanssonar, Biskups Hoola Stiptis aa Islande.

1799- — Jmfr Bibi. not., 5: 75, där äfven aftryckts den klagodikt i det gamla

biskophga tryckeriets namn, som afslutar skriften. — Ex. från Rafn i UB.
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51b. Björn I'orleifsson, Appendix edur Vidbater Bokarennar . . .

Hdlar 1706.

{Bibi. not., 6: 35.)

Av sistnämnda även ett separat ex. (Arpi).

52. Dominicale, pad er Gudspiöll og Fistlar. Hölar, Marteinn Arnodds-

son, 1706.

(Fiske coll. cat., s. 103; Br. Mus. cat. sp. 7; Skrå, s. 18.) — (Rafn.)

Om övriga uppl. av denna, allt ifrån 1500-talet, se Bibi. not., 6: 14. IJB har yt-

terligare: Hölar 1725 (Fiske coll. cat., s. 103; Br. Mus. cat., sp. 8; Bibi. Dan., i, sp.

567; Skrå, s. 18) och Hölar 1750 (Fiske coll. cat., s. 103; Br. Mus. cat., sp. 11; Bibi.

Dan., I, sp. 567; Skrd, s. 18). (1725: R.^F^•, 1750: Ltdén.) De finnas båda även i

Linköping.

53. Jon Arnason, Calendarium Gregorianum edur sa nie Still. Hdlar,

Marteinn Arnoddsson, 1707.

(Bibi. not., 4: 36, 6: 36.) — 2 ex. (R.\fn, Arpi.)

54. Hallgrimur Pétiirsson, Diarium christianum. Edur dagleg Idkun

a/ 0lluin Drotten«s Dags-Verkum. Hölar, Marteinn Arnoddsson, 1712.

(Bibi not., 4: 40; Bibi. Dan., 2, sp. 427.) {R.\fn.) — Även 'Ed 5', Hölar, Jön
Olafsson, 1773, finnes (Bibi. not., 1:63; Bibi. Dan., Suppl., sp. 88; Ritauk. 1888,

s. 4). (Arpi.)

55. Jon porkelsson Vidalin, Sjö Predikaner wt af ^eim siö Ordum
Brottens vors Jesu Christi, er hann talade sijdarst a Krossenurn. Hölar, Mar-

teinn Arnoddsson, 1716.

(Bibi. not., 4: 41; Bibi. Dan., Suppl., sp. 107; Skrå, s. 20.)

Ex. saknar titelbl. och två sista arken, L och M. (Arpi.) — Detta är äldsta

uppl. av den s. k. Sjö-ordabök. Av de följande har UB: Hölar 1731 (Bibi. not.,

4:48; Bibi. Dan., Suppl., sp. 107; Skrå, s. 20) (Arpi); Hölar 1745 (Bibi. not., 1:41,

Bibi. Dan., 1, sp. 542: Ritauk. 1913, s. 10) (Rafn), samt Hölar 1753 (Fiske coll. cat.,

a. 621; Br. Mus. cat., sp. 11; Bibi. Dan., i, sp. 542) (Arpi).

56. Jön l'orkelsson Vidalin, Hvss-Postilla. P. i—2. Hölar, Mar-

teinn Arnoddsson, 1718—20.

(Fiske coll. cat., s. 620; Br. Mus. cat., sp. 8; Btbl. Dan., 1, sp. 542; Skrd, s. 19.)

Ett komplett och väl bibehållet ex. av Islands förnämsta och högst skattade

predikosamling i dess första upplaga. (Arpi.) — Den förra delen därav, som går

till början av trefaldighetstiden, blev färdig först i början av 1719, enligt biskop

Steinn Jönssons efterskrift. Arbetet hade en tid avstannat genom inträdd brist

på papper. Av det, som då låg färdigt, utsändes emellertid några få ex., till vilka

titelblad trycktes, angivande att serien går till »Fj-rsta Sun«udags epter Paaska».

Detta alldeles missvisande titelblad har bibehållits i den fullständiga uppl., eget nog. —
Vi ha från Arpis samling även ett ex. av denna oavslutade första del, vilken är be-

tydligt sällsynt. (Bibi. not., 6: 38.) Det saknar titelblad och är lagat, men har

ett blad mera av sista arket (Dd- 1 än Fiskes, med 'Errata'. — Av senare talrika

uppl. ha vi endast den ii;te, Kaupmannahöfn 1827, del i. (Rafn.)
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57. Jesper Kasniussen Rachlöv, l'esse litla Book, nefiid 'lidna Pressa

. . . Hölar, Marteinn Arnoddsson, 1719.

{Fiske coll. cat., s. 478; Br. Mus. cat., sp. 8; Bibi. Dau., SuppL, sp. 51; Ritaiik.

1894. s. 4). — (Rafn.)

58. Steinn Jönsson, Diegrastytting edur Christelegar Vmfjeikingar (sic)

a/ Tiimanimi og hanns Haattalage. [Hölar], Marteinn Arnoddsson, 171g.

{Fiske coll. cat., s. 308; Br. Mus. cat., sp. 7: Bibi. Dau.. SuppL, sp. 86; Ritaiilt.

1894, s. 3.)

Sista bladet (blankt?) saknas. (Rafn). Detta är första uppL; av de följande lia

vi den 3:dje, Hölar 1755 (Fiske coll. cat., s. 308; Br. Mus. cat., sp. 11; Bibi. Dan., i,

sp. 419; Skrå, s. ii) i 2 ex., varav det ena tillhört Rafn, det andra har Uno von
Troil's exlibris.'

59. Jon 1'orkelsson Vidalin & Steinn Jönsson, Sio Predikaner

wt a/ Pijningar Historiu Vors Drotten«s Jesu Christi. Hölar, Marteinn Arnodds-

son, 1722.

(Bibi. not., i: 30; Ritauk. 1902, s. 4.)

Första uppl. av denna mycket lästa andaktsbok. Ex. saknar litelbl. och ännu

tvä blad. (.\rpi). Denna uppl. saknas i Bilil. Dan., men numera är det Kongel.

Bibi. i besittning av ett ex. — UB äger ytterligare två uppl., fjärde, Hölar 1753

(Bibi. not., 4:59; Bibi. Dan., i, sp. 542; Skrå, s. 19) samt sjätte, Hölar 1782 (Bibi.

not., 4: 81; Bibi. Dan., i, sp. 542), den förra R.\fns, den senare Arpis ex.-

60. Johann Lassenius, Tvenwar si0 sinwum sid Hugvekiur. Hölar,

Marteinn Arnoddsson, 1723.

(Fiske coll. cat., s. 341: liv. Mus. cat., sp. 8; Skrå, s. 10.) — (Rafn.)

61. Steinn Jönsson, Psalterium triumphale edur Vpprisu Psaltare. Hö-

lar, Marteinn Arnoddsson, 1726.

(Fiske coll. cat., s. 308; Br. Mus. cat.. sp. 8; Bibi. Dan., SuppL, sp. 66.)'

Boken är bunden i ett mörkt skinnband med blindprässningar, utförda med
starkt förslitna stämplar av 1500-talstyp (ram med små djurfigurer inom cirklar).

A ett ställe förekommer på denna ett nu något otydligt årtal: 1507.' Jämför härmed,

vad under nr 15 anmärkts, om det ålderdomliga material, som varit i bruk.

62. Martinus Mollerus, Mysterium magnum, {jad er sa mykle Leindar-

domur vm {jad himneska Brullaup. Hölar, Marteinn Arnoddsson, 1727.

(Fiske coll. cat., s. 405; Br. Mtis. cat., sp. 8: Bibi. Dan., 1, sp. 425; Skrå, s. 9.)

Är 3 uppl. (Rafn).

63. Johann Arndt, Verus Christianismus, edur Sannur Christen«domur.

[D. I.] Kaupmannahöfn, J. J. Hopffner, 1731.

(Fiske coll. cat., s. 20: Bibi. Dan., 1, sp. 404; Skrå, s. 7.)

Del 2—4 saknas. (Rafn.)

* Boken är upptagen å donationsförteckningen i Link. stiftsbibi. — Har väl

aldrig överlämnats eller senare avyttrats.

^ 1771 års uppl. finnes i Link. stiftsbibi.

' Ex. även i Link. stiftsbibi.
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64. Johann Lassenius, Gudraekelegar Viku Bsner. Hölar 1733.

{Bibi. not., i: 34, Bib/. Dan., Suppl., sp. 39; Ritank. 1902, s. 4.)

Är 2 uppl. (Rafn).

65. Jon Arnason, Spurningar ut af Frseduniim. Kaiipniannahöfn, J.

J. Hopffner, 1733.

{Bibi. Dan., i, sp. 272; Ritaiik., igoo, s. 4.)

Ex. har B. v. Beskows exlibris.

66. [Jon Arnason], Lexidion Latino-Islandicum grammaticale. Havnia;,

Ex Typopraphéo Regiae Majest. & Universit., 1734.

{Fiske coll. cat., s. 18; Bibi. Dan., 4, sp. 25.)

Två ex,, det ena Rafns; det andra bär A. A. von Stiernmans exlibris.'

67. Jon I^orkelsson Vidalin, Gudraekelegar Basner til ad bruka i

adskilianlegum Tilfellum. Hölar, Marteinn Arnoddsson, 1738.

{Fixke coll. cat., s. 621; Br. Mus. cat., sp. 9; Bibi. Dan., i, sp. 317; Ritauk. 1902,

s. 4.)

68. Jon Arnason, Dactylismus ecclesiasticus edur Fingra-Rijm. Kaup-

man«ah0fn, E. H. Berling, 173g.

{Fiske coll. cat., s. 18; Bibi. Dan., 2, sp. 88; Skrå, s. 40.)

Två ex., Rafns och Lidéns. Det senare ett oskuret ex., men utan 'Horolo-

gium' i slutet. Båda sakna tillhörande tavla.

^

69. Jens Dinesen Jersin, Ein agiset Book, sem kallast Sa sanne Lijf-

sens Vegur. Hölar, Marteinn Arnoddson, 1743.

{Fiske coll. cat., s. 279; Br. Mus. cat., sp. 9; Bthl. Dan., i, sp. 418.) — 2 ex.

{Rafn o. Arpi.)

70. Jens Dinesen Jersin, Eitt gudraekelegt Skrif, er nefnest Hoolm-

gaanga edur Orusta Sigur Truarennar. Hölar, M[arteinn] A[rnodds]S[on], 1743.

{Fiske coll. cat., s. 279; Br. Mus. cat., sp. 9; Bibi. Dan., i, sp. 418.) — (Rafn.)

71. Johann Lassenius, Bibliu Kiarne. Hölar, Marteinn Arnoddsson,

1744-

{Fiske coll. cat., s. 340; Bibi. Dan., i, sp. 73; Skrå, s. 17). — (Rafn.)

72. [Georg Detharding], Kenne Teikn {jess, sem er einn endur-fseddur

Madur. Hölar 1744.

{Fiske coll. cat., s. 99; Br. Mus. cat., sp. 9; Ritauk. 1916—17, s. 22.) — (Rafn.)'

' Bland Troils böcker i Link. stiftsbibi. finns samme förf:s : Nucleus latinitatis,

Hafniae 1738.

^ Ett ex. i Link. stiftsbibi.

' Ett ex. i Link. stiftsbibi.
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7J. Skvllda Mannsens vid Gud. Hölar 1744.

{Fiske coll. cat., s. ^; Br. Mus. cat., sp. 9; Skrå, s. y.)

Övers, av det anonyma engelska arbetet: 'The whole duty of man', som tillskri-

ves olika förf., bl. a. R. Allestrek. (Rafn.)

74. l'öröur Båröarson, l'ad andlega Ba;na Reykelse. Hölar, Halldör

Eiriksson, 1746.

(Bibi. not., 6: 63; Ritatik. 1905, s. g.) — (Arpi.)'

75. Jon Einarsson, Xockrar Saung-Vijsur wmm Kn)ss og Motltetingar

Guds Barna. 2. ed. Hölar, Halldör Eiriksson, 1746.

(Bibi. not., 6:62; Bibi. Dan., Suppl., sp. ö6; Ritank. 1902, s 4.)

l^B har även 4 uppl., Hölar 1776. (Bibi. not., 4; 71: ö: 77; Bibi. Dan., Suppl.,

.sp. 66; Skrå, s. 13.) — (Ippl- -2: Rafn; 4: Arpi.)

76. Pess konunglega Spamanns Davids Psaltare a Lioodiniele settur af

Jone Thorsteinssyne. Ed. 2. Hölar, Halldör Eiriksson, 1746.

(Fiske coll. cat., s. 661; Br. Mus. cat., sp. 9; Bibi. Dan., Suppl., sp. 3; .'ikrå, s. 2.)

(Rafn.)

77. Baadar Bickur Saniuelis 1 Fsalma og Saungva snwnar, su fyrre af

Hallgrijme Peturssyne . . . Hölar, Halldör Eiriksson, 1747.

(Fiske coll. cat., s. 463; Br. Mus. cat., sp. 10; Bibi. Dan., i, sp. 24; Skrå, s. 2,) —
(Rafn.)

78. Gunnlaugur Snorrason, Psaltcriuin natale edur F.edingar Psall-

tare. Hölar, Halldör Eiriksson, 1747.

(Fiske coll. cat., s. 534; Br. Mus. cat., sp. 10; Bibi. Dan., i, sp. 378.) — (Arpi.)*

79. Stafrof;
[
Catechismus;

|
Underbuningur

|
Til {jeirrar Heil0gu

|
Kv0lld-

maa\-
\
Tiidar.

1

Teken« og Utlagdur
|
ur

|
Skrifte.

|
Petri Du Molin

\

Kongsens

Slots-Prests i Einglande
]
af Byskupenum

|

Herra Halldore Brin-
]

jolfs Syne.
,

Og Vers yfer Gudspiollen» Ared i krijng,
|
Af Honum, hända B0rnum,gi0rd, til

I

Fyllingar fjessara Blada. : . . .
]

tryckt aa Hooluni i Hialltadal, Af Halldore
]

Eriks-Syne, 1747.

12:0. A"—D'^
Innehållet i denna lilla bok synes å blad AH-erso—C^recto vara identiskt med

tvä ABC-böcker med katekesen, en av 1745, en, vars tryckår nu saknas, vilka av

Fiske beskrivits i Bibi,, vot., 4: 13g. Med dem överensstämmer så långt även en

uppl. av 1753 (Br. Mus. cat., sp. 11), hvilken också finnes i våi samling (J. H.

LiDÉNS exlibris).' Sättningen i 1747 och 1753 års tryck företer dock genomgående

smärre olikheter inbördes, vilket även är fallet ifråga om 1753 års och den, som nu

' 1769 års uppl. i Link. stiftsbibi.

^ 1771 års uppl. i Link. stiftsbibi.

' Ett ex. även i Link. stiftsbibi. — Titelbladet till denna bok upptar endast

en stor initialbokstav: A med diverse utsmyckning. Det är en för 1644 års bibel

utförd stock, som kommit till användning. (Den återfinnes t. ex. N. T., s. 25.)
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saknar årtalet. Åtminstone gäller detta med avseende å de rader å Cverso och

C-recto, som Fiske anfört. I upplagan av 1753 innehåller dessutom C-arket 6 blad

(i st. f. 2), i det att före 'Roomversk Tala', a blad C' recto nederst till C^ recto överst

läses 'Stutt Inntak {jess saaluhiaalpliga Trwar-Bragdanwa'. — Här är således fråga

om fyra olika tryck, varav det ena i Fiske collection väl är eljest okänt. — Den'

I CATECHISMUS;

S Ä K 3 ?^ (E.
'

PETRI DU MOLIN

3 o 2d e e T) m <5.

Ö9 ^ré pfer ©uDfpieUcn 2(vct) i Frijng,

2lf -f^pmim, \)anta Tsiiuiiti , giovt», fil

gvUingav j)v||flrQ 95la6a.

V^ l,^ <^> V«>1 <^yj t/7l !^1 (^ (^ v^ »^ <^» *^\

,, (gilft Slimtnt^nlmnDeJ) 4. ^iffutn.
t^'» 1^ I.ä'! VS^I t^ Vi!7l V£7> <^, <^7l <^7. l^') \^>r\^^

Fig. 4.

här först nämnda skriften har i övrigt följande innehåll: Vnderbwningur til jjeirrar

Heilogn Kvolldmrt«ltijdar, blad C- recto till D' recto;^ tre nattvardsböner, D'

- Detta stycke torde vara översättning ur Pierre Du Moulin-'s A week of soli-

loquies and pravers with a preparation to the Holy Communion, 1679. {Brit. Mus.

Cat. of print. books). — Det finnes omtryckt i Nytsamlegur Bceklingur, i-j-j^ (Bibi.

not., i; 68). Det är säkert ogrundat, då Fiske ur Pétur Pétursson's Hist. eccl.

Isi. iy40—1840, s. 394 utläser, att sistnämnda arbete är sammanställt av J. Rese-

Nius. Tydligen föreligger blott hos P. en felskrivning för Fresexius, som är förf. till

ett parti i boken.
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|

recto—D^ verso; Gudspialls Vers (minnesvers över evangelietexter) D' recto—D"
recto. Därpå följa, liksom i de ovannämnda ABC-böckerna, siffertavlor, och slutligen

fylles sista bladet av några 'Heilraede' av Luther, översatta av Olafur Guö- ,

MUNDSSON. ||
Denna bok har jag förgäves eftersport i andra bibliotek, och Landsbibliotekar

JÖN Jacobson har varit vänlig nreddela mig, att den »läder til at v;cre Unicuni».

Bibliotekarien Halldör Hermannssox förklarar också; »I have never seen this

book», men påpekar, att den är omnämnd i Hannes Porsteinssons Giidjra^ineatal

(Rvik 1907— 10, s. 120). Detta arbete har ej varit mig tillgängligt.
1

80. Martin Chemnitz, Polycarpus Lyseriis & Johann Gerhard,

Haimonia Evangelica. I'ad er Gudspiallan;;a Sanihlioodan. Hölar, Halldoi

Eiriksson, 1749.

(Fiske coll. cat., s. 80; Br. .I/m.'., cai., sp. 10; Bibi. Dan., i, sp. 48; .Skrä, s. 3.)

2 ex., varav det ena (gmlt sign. 49; 540) har ärkebiskop Mennanders e.\ libris;

det andra tillhör Arpis samling.

81. Balthazar Johann de Buchwald, Sa nije Vfersetukvenna Skole.

Hölar, Halldör Eiriksson, 1749.

(Fiske roll. cat., s. 76; Br. Mus. cat., sp. 10; Bibi. Dan., i, sp. 871.) — (Rafn.I'

82. Jon Jönsson, Meditationes triiunphales. Edur Sigurhrooss Hug-

vekiur. Hölar, Halldör Eiriksson, 1749.

(Bibi. not., i; 56; Bibi. Dan., i, sp. 456.)

Av dessa betraktelser, vilka grunda sig på biskop Steinn Jönssons Psalteriuni

iriumphale (nr 61 ovan), utkommo åtminstone tre senare uppL, varav den 2;dra,

1770 (Bibi. not., 4: 62; Bibi. Dan., i sp. 456; Skrå, s. 10), även finnes i L'B. (1749;

Rafn; 1770; Arpi.) — Förordet är säkerligen, som Fiske, sist anf. st., antager,

utelämnat i den senare av upplagorna. — 1766 utkommo sam.me förf:s Medita-

tiones passionales, en liknande prosa-utläggning av HallgrImur I^éturssons be-

römda Pislarpsaltare (Nr 29 ovan). Denna bok finnes ävenledes i L'B (Rafn).

Såsom redan af inledningen till denna uppsats framgått, är

äfven den följande tidens nj-isländska litteratur rikt represen-

terad i vår samling. Här må emellertid endast några korta an-

tydningar om dess innehåll för tiden fram till adertonhundra-

talets början få plats.

Med mitten av 1700-talet inträder småningom en förändring

av karaktären hos de isländska tryckalstren ; i svnnerhet blir detta

fallet efter Hrappsey-tryckeriets uppkomst. Visserligen tryckas

alltfort andaktsböcker, både isländska original och översättningar,

' Även i Link. stiftsbibi.
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samt andliga dikter. Bland de senare kunna nämnas samlingar

av Hålfdän Einarsson, Porläkur I'orärinsson och Por-

geirr Markusson. Men man börjar även sörja för folkets

behov av profan läsning. Till en början gör man försök med
tryckning av en del av fornsagorna (Nokkrer marg-frooder

Sögu-f^aetter 1756 och Agijetar Fornmannasögur s. å.,)' och till och

med en romanbok ser dagen i översättning, den s. k. svenske

Robinson Gustav Landkrons historia (efter tyskt original). Men
framför allt är det tidens »nyttighets»strävan, som tar sig

uttryck. Flera framstående män ägna sig åt upplysningsverk-

samhet bland sina landsmän i praktiska ting, särskilt vad jord-

bruk och boskapsskötsel angår. Bland dessa kunna nämnas
Eggert Olafsson, författare till en 'Lachanologia edur Mat-

urtabok', Khvn 1774. Han är även författare till en egendomlig

lärodikt i tidens smak, 'Bunadar-Baalkur . . . um daglegt Buska-

par-Lijf Islendinga', 1783.- Andra författare i samma riktning

äro Olaus Olavius, som utgett en bok om färgning 1786 samt

en räknelära 1781, samt Björn Halldörsson ('Atli edr Raada-

giordir Yngismanns um Bunad Sinn', 1780). — Särskilt verksam

som författare är sysselmannen Magnus Ketilsson, som ut-

givit en rad skrifter, delvis med synnerligen originella titlar

('Hestabit er hagaboot', 1776, 'Heidner eta hrossakiöt. — Hvenser

aa ad fara ad slaa', s. å., m. m.) — Även skolböcker i olika ämnen
utkommo efter hand.

En särdeles betydande verksamhet utövade Justitiarien Mag-
nus Stephensen, som bl. a. utgav de första tidskrifterna på
Island, 'Minnisverd Tidindi' och 'Klaustur-Posturinn'.^

Han var även författare till den egendomliga, men värdefulla

skildring av Islands historia under 1700-talet, som bär titel 'Eptir-

' Då 1756 Nokkrer margfrooder Sögu-Patter utkom, hette det i företalet, att

landet var mycket välförsett med andliga böcker, »so af jaeim somu er ecki einasta

hvert Hws . . . fullt, helldur og einnig liggur her aa Biskups Stoolnum Fiöllde mikill

af J5eim somu Bookum oselldar.» För att då tryckeriet ej skulle stå stilla, hade

man börjat utgiva sagor.

' Eggert Ol.\fsson har även författat en isländsk rättstavningslära: Stiiti

Agrip ur Rettrita-Bok Islendinga, 1762. Den synes ej vara trj'ckt, men finnes

i en prydlig utskrift i Arpis samling. (En föreg. ägare är Geo. Stephens).
' Vx Rafns donation ha vi fullständiga ex. av dessa.
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maeli Atjandu Aldar', varav upplagan i 12:0, 1806, finnes i vår

samling.^

Även den nyare skönlitterära produktionen började komma
fram i tryck, särskilt i den traditionella formen av s. k. rimur.

Bland dylika kunna ur vår samling anföras Ami Böövarsson,

'Rimur af l^orsteini Uxafa^ti' 1771, och 'Riimur af Ingvari Viid-

faurla og Sveini sj-ni hanns' 1777, Eirikur Hallsson och

Porvaldur Ragnvaldsson. 'Riimur af Hroolfe konungi kråka',

1777, samt den anonymt utgivna 'Eitt Aefenntyre', lySi^, enligt

Hermannsson författad av Snorri Björnsson. Närmast

till griftekvädenas kategori bör kanske hänföras den egendom-

liga 'Colloquium cathedrale edur Samtal Biskups-Stoolanna,

Skaalahollts og Hoola wt aa Islande . . . Jjann 8. Martii, Anno
Domini 1779'. Den utgör en i ålderdomligt språk och stil avfattad

klagodikt över Hölar-biskopen (iisli Magnusson's frånfälle/

De egentliga grafskrifternas kategori är i Islands sjuttonhundra-

tals-litteratur — ocli i \-år samling — ganska rikt representerad.

Genom bifogade personalier och genealogiska upplysningar ha de

mången gång värde ur personhistorisk synpunkt. De ofta bifo-

gade talrika sorgekvädena ge också åt denna eljes tämligen ens-

artade litteraturart en nationell särprägel, betecknande för islän-

ningarnes odlande af den bundna formen.

' Denna uppl. är ganska sällsynt. »Only a limited number of copies exist», enl.

Fiske i Bibi. not., i: 102.

- Bibi. not., 5: 60. Ej funnen i Köpenhainnsbiblioteken.
^ Detta tryck torde fä anses som betydligt sällsynt. Jag har ej funnit det i

Köpenhamnsbibliotekens kataloger och har mig endast bekant ett ex. utom vårt.

Det finnes— enligt Landsbibliotekar J6n J.^^cobsons meddelande — i Landsbökasafn.

Bibi. Halldör Hermannsson förklarar sig aldrig ha sett något. UB:s e.v. härrör

från Rafn. — Dikten är undertecknad 'P.B.S.', vilket enligt vad Bibliotekar

SiGFÖs Blöndal meddelat mig, avser Pétur Björnsson. Samma mening har uttalats

av professor Finnur Jönsson samt Halldör Hermannsson. (Jag är Licentiat R.

Nordenstreng tack skyldig för förmedling av upplysningar i saken från den förre.)

— Pétur Björnsson {1723— 1803) var prest i Tjörn på Vatnsnes och farfar till

biskop Pétur Pétursson.— Skriften är tr. i Hölar 1781 och omfattar 16 sid. i liten 8:0.
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I

uppsatsen 'Upsala universitetsbiblioteks gravyrsamling', ingå-

ende i 'Bibliografiska undersökningar, tillägnade Claes Anner-

stedt' (1914), hade jag tillfälle visa, att Carolina Redivivas sam-

lingar av handteckningar och grafisk konst så gott som uteslu-

tande tillkommit under mitten och senare hälften av 1800-talet.

Detta skede är nämligen, såsom jag där framhåller, för vårt

bibliotek de stora testamentariska donationernas period. Sär-

skild anledning hade jag att betona den stora betydelsen av

den första bland dem — ställd dock ej till biblioteket utan till

universitetet — , den som är daterad den 20 okt. 1834 och gjor-

des av den frejdade krigaren, chefen för Upplands regemente

och 9:e infanteribrigaden, generalmajor Carl Hård.
I denna festskrift' får jag tillfälle att i korthet beröra den

Hårdska donationens handteckningar, laveringar och akvareller.

Vid en närmare granskning av bibliotekets samlingar av denna

art framgår nämligen, att det är i övervägande grad från detta

håll, som de leda sitt ursprung. I denna riktning pekar redan

den i min förra uppsats framlagda siffran för Hårds handteck-

ningar — 4,195 av svenska, 437 av utländska mästare — jämförd

med de tillgängliga uppgifterna om bibliotekets samlingar av

detta slag. Dessa uppgå nämligen till ett antal av 1,969, var-

till komma 2,290 nummer på andra avdelningar, topografiska

och kulturhistoriska planscher etc, tillsammans 4,260 blad vid

' Uppsatsen utgör en omarbetning av en annan dylik, ingående i den hand-

skrivna festskriften Konsthistoriska studier, tillägnade August Hahr den 2g okt. igi8.
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pass. Att slutsumman blir så relativt låg har sin grund i att

ett stort antal äro hopbundna till böcker och därför här icke

äro inräknade. Detta är exempelvis fallet med Hårds stora Hör-

bergs-kollektion — tillsammans 2,464 nummer. Den Westinska

avdelningens 7 volymer handteckningar av konst- och kultur-

historiskt innehålP — flertalet lösa blad i denna samling komma
på topografica — tillhöra ej ens konstavdelningen, utan äro, för

att donators förordnanden ej skola rubbas, införlivade med
handskrifterna. För övrigt är att märka, att ett mycket stort

antal pennteckningar återfinnas i 1700-talets brevsamlingar och

minnesböcker. Särskilt av Ehr ensvärd och Sergel förehgga

en mångfald dylika, stundom tämligen skabrösa brevillustra-

tioner.

Tack vare det mångåriga frivilliga arbete, som nedlagts av

den nyligen bortgångne bankkamrer Frithiof Carlson, före-

ligga emellertid nu alla dessa handteckningar, laveringar och

akvareller katalogiserade. Därför är det även möjligt att få en

överblick av dem och att göra jämförelser med mästarenamn

och andra uppgifter i den av Hård egenhändigt uppgjorda

accessions- och priskatalog, som åtföljde hans donation och nu

finns i bibliotekets arkiv.

^

Vid en dylik jämförelse träder först i ögonen, att ett par av

Hårds värdefullaste blad saknas på biblioteket. Förklaringen

härtill är att de, vederbörligen inramade, nu pryda väggarna

i universitetshuset. Så är bl. a. fallet med en gouachemålning

på pergament, tillskriven Pietro Perugino och föreställande

'Kristi gång till Golgatha' (fig. i). Tavlan, som snarast är att

beteckna som italienskt arbete från 1500-talets förra hälft, sitter

nu i rektorsrummet.

Vid ett fortsatt ögnande i Hårds katalog möter oss där, vid

' Bland dessa märkas ett folioband (W 643) med 17 blad arkitekturritningar,

mestadels skisser av altaren i italienska och franska kyrkor av Nicodemus Tessin

D. Y.; vidare en volym i stor folio (W 288 a; format 59 X 46 cm) med titel Ka-
noner och Mörsare, eröfrade af Konung Carl XII i-joo—270J, ritade af Grefwe Eric

Dahlberg (sammanlagt 13 blad; 3 av praktpjäserna återgivna i Erik Dahiberghs
Dagbok, utg. av Herman Lundström, pl. [7]).

^ Sign.: K 70 a.
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sidan av åtskilliga i Sveriges konsthistoria okända namn, en rad

goda representanter för svensk konst. Bland de mera framstå-

ende kunna nämnas Pilo, Sergel, Breda, Elias Martin,

Per Krafft d. y., Fahlcrantz och Rehn. Andra, som
helt naturUgt icke saknas, äro Westin, Belanger, Julin,

Laurens, Åkerström m. fl. Bland de talangfulla amatö-

rerna förtjäna nämnas Karl August Ehrensvärd, Axel
och Hjalmar Mörner samt Bennet. Hårds egna och ge-

neral Lefréns med omisskännlig talang gjorda pennteckningar

och laveringar böra ej heller förbigås med tystnad. Av mera

personhistoriskt intresse äro uppgifter om arbeten av Gustaf
III (»i penna»), Gustaf IV Adolf (»figur i penna») • samt

»H. K. H. Kronprinsen Jos. Fr. Oscar», vilken senare

figurerar såsom mästare till »lavyrer, i figur i penna, i landskap

i couleurer».

Kasta vi en blick på mästarenamnen, tillhörande utländska

skolor, observera vi genast några av de stora italienarne, be-

träffande vilka dock attributionerna väl få upptagas med en

viss försiktighet. Raphael tillskrives sålunda, säkerligen med
orätt, en lavering, föreställande 'Paulus predikande i templet'.'*

En liten kerub med samma signum är ej heller otvivelaktig.

Till de verkligt tro\-ärdiga torde få räknas vissa arbeten av

Primaticcio, Bibbiena, Guercino, Bernini, Carlo Dolci,

Paolo Veronese samt bröderna Caracci. Tilltro förtjäna i

allmänhet också de talrika bladen a\- nederländska och franska

mästare såsom Jordaens, Ostade, Brueghel de velour,

Blomaert, Claude de Coch, Paul Brill, Spränger, Cal-

lot, Poussin, Boucher, Lancret m. fl. Också här finnas

dock åtskilliga uppgifter, som väcka tvivelsmål. Tvekande står

man exempehis inför de Rubens tillskrivna kritteckningarna

'Dianas bad' och 'Satyrhuvud i övernaturlig storlek', det senare

' Av Gustaf III finnas för övrigt i universitetsbibliotekets samlingar 2 blyerts-

teckningar och 3 tuschlaveringar, av Gustaf IV Adolf (från hans barndom) 37 penn-

teckningar, huvudsakligen bataljscener. Flertalet av dessa härröra från den nedan-

nämnda donationen av hovjägmästaren friherre D. A. Stierxcrona.
' I själva verket en skiss efter Paulus inför areopagen i South Kensington-

mu.seet.
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förut tillhörigt C. Fr. von Breda, samt tvenne mindre blad

(2 lejon, puttohuvud) av samme konstnär. Detta gäller även

de tvenne Rembrandt tillskrivna bladen, varav det ena avbil-

das här (fig. 2). — Inom vissa gränser bör dock skepticismen

givetvis hållas. Det är ju att märka, att donator var en man i

framskjuten social ställning med stora möjligheter — större då

än nu — att göra värdefulla förvärv, och därtill, att han var

en verklig konnässör, som sä-
^

kert med kritisk blick gran- v—^
. 'pMf^.

skade de honom hembjudna "^

bladen.

Den proportion mellan de

olika skolorna, som utmärker

Hårds donation, återfinnes i

det väsentliga bland Carolina

Redivivas övriga handteck-

ningar. Inbegripas bladen ur

Hårds samling, dominerar den

svenska avdelningenmedomkr

.

1,340 nummer— häri ej inräk-

nade de, som falla utom den

egentliga konstens område. I

motsats till vad förhållandet

var i fråga om gravyrerna, är

det bland de utländska nam-

nen ej de franska, som do-

minera, utan de italienska. Av dylika förekomma inalles 152

blad, av franska 65, nederländska 88 och tyska 76. Engelska,

danska och norska namn saknas sånär som på några få undantag.

Bland de större grupperna på den svenska avdelningen kom-

mer i främsta rummet den med Elias Martins namn. De
till omkr. 120 uppgående numren bestå till större delen av akva-

reller — »utsikter» i Martins kända stil med det romantiska skim-

ret över det uppsvenska landskapets insjövikar och lövdungar.

Av figurbilderna böra nämnas de till ett 50-tal räknade laverade

Fig. 2.
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skisserna till illustrationer, avsedda för Lagerbrings svenska

historia, alla försedda med an^isningar för gravören. Icke lika

väl representerad som Sveriges främste landskapsmålare under

1700-talet är den borgerliga genrebildens äktsvenska mästare,

Per Hilleström. Några små pennteckningar och akvareller,

en av dem illustrerande de lantliga nöjena i form av dans kring

majstången på en lövöverskuggad äng, lämna dock en om ock

ofullständig bild av hans stillsamma konst. Fylligt och väl

företrädda äro däremot de i Sverige under 1700-talet introdu-

cerade fransmännen. Av Taraval finnas 8 st. laveringar och

ett halvt dussin kritteckningar, de senare med genier och putti,

tydligen skisser till dörröverstycken och andra detaljer i rums-

dekorationen. Desprez företrädes på handteckningsavdelningen

av 3 st. laveringar och pennteckningar. Av hans hand finnas

för övrigt bland topografiska planscher 9 ritningar till orangeri-

byggnaden i Botaniska trädgården i Uppsala, av vilka några

äro försedda med Gustaf III:s approberande namnteckning. Rit-

ningar till lusthus vid Haga slott och till déjeuner-salong på

Drottningholm visa även intressanta prov på hans rumsinred-

ningar. Nyklassicismens centralfigur i Sverige, Masreliez.

är, som sig bör, även väl representerad i vår samling. Ett 60-

tal laveringar och pennteckningar giva oss en fläkt av de nya

strömningar, som resulterade i roccocons kapitulering för den

sengustavianska dekorationsstilen. Masreliez' båda lärjungar,

den tråkige Limnell och den med så stora förhoppningar

hälsade Åkerström, kunna vi även studera i samlingen.

Av senare tiders svenska konstnärer äger Universitetsbib-

lioteket endast ett ringa antal handteckningar. Till studiet av

en bland våra främste nu levande föreligger emellertid inom

dess murar ett synnerligen viktigt material tack vare frih. Gus-

taf Cederströms år 1917 gjorda deposition av skisser och

förstudier till hans i olja utförda verk.

Vid en genomgång av Carolinas handteckningar framgår, att

de givetvis äro av ganska skiftande värde. Särskilt bland de

svenska finnas dock många, \'ilka ha sitt intresse om också ur
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andra synpunkter än den konstnärliga. Av Erik Dahlberg
finnes sålunda bland de historiska planscherna en stor lavyr över

Köpenhamns belägring 1658 (originalet till Swiddes stick i

Pufendorf, De rebus a Carolo Gustavo gestis). Ur Westins sam-

ling komma härtill två lavyrer (landskap med figurer) och två

akvareller (hästbilder) »funna bland grefve Dahlbergs samlingar

på Siggestad och möjligen af honom». Nog så intressanta kul-

tur- och personhistoriska dokument äro de talrika teckningarna

och flj-ktiga skisserna av Ehrensvärds hand. Bland dessa

finnas prov på de för 1700-talet karakteristiska otvungna fram-

ställningarna av den olympiska gudavärldens kärleksfröjder, vi-

dare karrikatyrer från finska kriget samt en stor mängd skämt-

teckningar såsom en hel serie blad, framställande 'Poetens krops-

liga levnadsbana' med belysande prov på Ehrensvärds bizarra

humor. Liknande är förhållandet med en del av Sergels cro-

quier, där både skämt och allvar äro tillstädes.

Av mångskiftande innehåll äro också de till band hopfogade

samlingarna. Här kunna nämnas 6 st. med årtalet 1797 märkta

akvareller av Carl Johan Fahlcrantz, några böcker med
skisser — ett par troligen Carl Hårds — , tre volymer med Fr.

S. Silfverstolpes namn, av vilka en bär titeln 'Tjugufyra

Plancher med Architecture-Ritningar och flere slags Bj-ggnads-

Ornamenter af Desprez' och även innehåller 3 original av denne

konstnär. Av krigs- och vapenhistoriskt intresse är innehållet

i en volym i stor folio med 37 st. färglagda pennritningar till

fästningsverken vid Sveaborg — sannolikt en del av Augustin
Ehrensvärds originalritningar — samt 2 volymer i tvärfolio

med bilder av kanoner och annan artillerimateriel. Värd ett

omnämnande är också en i pergamentband med guldsnitt i

orientalisk stil prydd volym med i blyerts och rödkrita teck-

nade panoramer över Konstantinopel och åtskilliga städer och

platser i Syrien och Palestina.^ Verket är tillskrivet den bekante

fortifikationsofficeren och tecknaren Cornelius Loos. Ar attri-

^ Volymen ifråga är närmare beskriven av A. Quexnerstf.dt i Karolinska

krigares dagböcker, 5 {Lund 1909), bladet 'Till planscherna'. Pancjramat över

Konstantinopel är reproducerat i samma band.
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butionen riktig, skulle här föreligga en del av de undan Bender-

kalabaliken räddade resultaten från den arkeologiska expedi-

tion till Syrien och Egypten, som Loos år 1710—11 på Kar]

XII:s bekostnad företog tillsammans med kaptenen frih. Spar re

och löjtnant Gyllenskepp.

Om den utländska handteckningssamlingens sammansätt-

^ _ .. ning har ovan lämnats en an-

tydan genom redogörelsen för

den Hårdska katalogens vik-

tigaste innehåll. Även genom

andra donatorer ha betydande

tillskott till samlingarna erhål-

lits, senast (1911) av professor

O. Ouensel, som överlåtit ett

antal av 16 nummer, samt

hovjägmästaren friherre D. A.

Stierncrona, i vars stora do-

nation (1919) av inkunabler

t•^- ',:^r^---^ och andra böcker, porträtt,

"^''^rio^JIm^^^ gravyrer och topografiska

^'V-^" érn planscher m. m. även ingingo

"'^^c^^sjs^j.v. 112 blad handteckningar.
"

_.J -
.:.('''•'••• Bland de sålunda från olika

- •
, hall inkomna bladen av okända

: mästare ha en del intressanta

• attributioner gjorts av kamrer

Fig. 3.
Carlson. Säkerligen med fullt

fog tillskriver han sålunda

Pieter Brueghel d. ä. ett Htet blad med pennteckning av

en sittande bonde och försedd med anvisningar om färgerna

(fig. 3). En annan av kamrer Carlsons attributioner, som för-

tjänar omnämnas, är hans, dock med tvekan, givna hänvis-

ning till Andreas Schliiter såsom framställare av det å två

stora folioblad givna projektet till ryttarstaty av Karl XI.

Förslagets hela karaktär — konungen i romersk imperatorsdräkt

med kommandosta\' i handen, hästen i starkt akcentuerad rö-
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relse framåt — , sammanställd med de å sockeln gjorda anteck-

ningarna på tyska språket, tillåta oss i varje fall att tillskriva

skisserna en tysk konstnär, stående under starkt inflytande' av

mästaren till den Store kurfurstens frejdade ryttarstod.

Till de värdefullaste handteckningarna torde emellertid höra

en del av anonymerna. Bland de okända nederländarna ligger ett

; •''''^l

htet blad med fem utsökt tecknade manliga och kvinnliga figurer

(fig. 4). Ursprungsbeteckningen är säkerhgen felaktig, tystilens

elegans talar med bestämdhet för en fransk mästare. Dräkterna

antyda, att dateringen bör sättas till tämligen tidig del av 1400-

talet. I en matt teknik, som skall vara silverstiftritning, finnas

vidare två figurrika nummer, även de tillhörande 1400-talet

och med påteckningen »oberdeutsche Schule». Tyska äro också
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17 små pergamentblad med akvarellframställningar av Kristi

lidande, starkt influerade av Diirers Lilla passion. Av stor skön-

het är även en om vissa Diirer-bilder erinrande kvinnlig figvu"

(fig. 5)
•— det av renässansens konstnärer så högt älskade motivet

Fortuna, stående på lyckans ständigt rullande hjul.

-X -^

y

,-#'

'^^-n

"
'S^=«^^^ii>SÄx~^^^-

Såsom jag redan i min uppsats om grav3^rsamlingen hade an-

ledning påvisa, och som sedan av förste bibliotekarien Anders
Grape blivit utrett genom vidlyftiga forskningar i donations-

brev och bibliotekets räkenskapers äro i själva verket, något

som för övrigt framgår af Claes Annerstedts och August
Hahrs arbeten berörande dessa frågor-, Carolina Redivivas

' Handskriven utredning i univ. -bibliotekets arkiv.

' Claes Annerstedt, Upsala universitetsbiblioteks historia intill år lyoz. Sthm
1894. (K. Vitt.-akad:s handl., N. F., D. 12: 2.) — A. Hahr, Uppsala universitets-

hus och dess konstsamlingar. Upps. 1903. Dens., Svenska målade porträtt i Uppsala

universitets konstsamlingar. Upps. 1904. (Ur: Uppsala univ:s årsskr., 1904.)



UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS HANDTECKNINGSSAMLING 585

värdefullaste konstskatter — byster i marmor, porträtt i olja

och även en del mindre arbeten — använda till utsmj^ckning

av universitetets lokaler. Vår konstsamling, grundlagd genom
Gustaf Adolfs överlämnande av det i Riga 1621 erövrade jesuit-

biblioteket med ty åtföljande »Husgerådh»', är sålunda nu endast

en skugga av vad den en gång varit och blivit såväl genom fri-

kostiga donationer som institutionens egna förvärv. Men lik-

som en granskning av gravyravdelningen visade, att gravstic-

kelns stora mästare där äro väl företrädda, så hoppas jag också,

att dessa korta notiser om handteckningssamhngen lyckats klar-

göra, att även bland dem finns åtskilligt av intresse och därtill

en och annan pärla.

' Se Annerstedt, anf. arb., s. 82 ff.



DE UTLÄNDSKA TIDSKRIFTERNA VID
UPPSALA UNIVERSITET

NÅGRA BIDRAG TILL BELYSNING AV FÖRHÅLLANDET MELLAN
FORSKARE OCH BIBLIOTEK

Ai> yONAS L:SON SAMZELIUS

Den moderna periodiska pressen är som bekant ungefär

jämngammal med Uppsala universitetsbibliotek. I sam-

band med post\'äsendets ordnande samt kommunika-

tionsmedlens och boktryckeriets utveckling har det gamla

flygbladet, sedan det i början av i6oo-talet antagit periodisk

karaktär, utvecklats till den moderna politiska tidningen och

litterära tidskriften. Under i6oo-talet grundades också de första

vetenskapliga akademierna och lärda sällskapen, vilka snart i

periodiska publikationer började meddela resultaten av sina

ledamöters forskningar och rön. Den sedan 1700-talet allt

vanligare av en ensam eller ett fåtal vetenskapsmän redigerade

lärda tidskriften, vilken både till uppkomst, utgivning och

finansiering är en mellanform mellan de båda föregående, blev

under 1800-talet det allmännaste kommunikationsmedlet för veten-

skapen. Anda till det sista kriget var den stadd i jämn och tidvis

mycket rask utveckling. Under senare hälften av 1800-talet

började offentliga institutioner, särskilt statistiska och geologiska,

i allt större utsträckning offentliggöra sina berättelser och under-

sökningar i periodiska publikationer av olika slag.

Så vittomfattande betydelse som denna litteratur haft för

vetenskapen och så universellt lagda som universiteten och deras

bibliotek självfallet måste vara, skulle det vara tämligen menings-
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löst att försöka sig på en genomförd skildring av denna littera-

turs historiska betydelse för ett ensamt universitet och dess

bibliotek. Jag inskränker mig följaktligen här till att giva några

spridda drag ur universitetets historia, visande hur olika tider

var på sitt sätt sökt göra denna litteratur tillgänglig för univer-

sitetets forskare och studerande ungdom, för att till sist lämna

en kort redogörelse för bibliotekets nuvarande samling av ut-

ländska tidskrifter samt framlägga några önskemål beträffande

densammas accession och katalogisering.^

Första gången, som jag i bibliotekets räkenskaper funnit pe-

riodiska skrifter inköpta, är år 1667, då Journal des savants an-

skaffas. År 1688 möter Acta eruditorum Lipsiensium, 1707 Aca-

démie des sciences i Paris, 1711 Berlinakademien, 1725 Royal

Society och 1736 Petersburgsakademien för att nu endast nämna
några av de viktigaste. Vid 1700-talets slut synes man regel-

bundet ha anskaffat omkring 20 st. lärda sällskaps skrifter. Sam-

tidigt ökades även prenumerationen på utländska tidskrifter för

att mot slutet av århundradet omfatta omkring 15 å 20 st. per

år. I allt torde för inköp och bindning av periodiska skrifter

minst en tredjedel av inkomsterna ha måst redan då tagas i

anspråk.^

Snart nog hade man vid tyska universitet börjat med en för

tiden mycket typisk undervisning, nämligen föreläsningar i den

nyaste tidens historia, geografi och litteratur, baserade på läsning

av tidningarna. Även här i Uppsala vunno dessa efterföljd. Redan

1699 meddelar adjunkten P. Elvins, att han under vårterminen

»alla veckor föreläsit och explicerat aviserna».' Under frihets-

tiden upptogs denna undervisning ånyo av professorn i praktisk

filosofi A. Grönwall. Är 1720 begärde han av denna anledning

postfrihet för vissa tidningar hos kanslikollegiet. Protokollet

^ De i min framställning citerade konsistorieprotokollen finnas i ITniversitetets

arkiv, stundom även i avskrift i Universitetsbibliotekets och Akad. läsesällskapets

arkiv (UB-handskr. U loi a—e). Till universitetsbibliotekarien C. Annerstedt,

som med största beredvillighet ställt sina anteckningar rörande Akademiska läse-

sällskapet till mitt förfogande, ber jag att här få framföra mitt vördsamma tack.

^ Universitetsbibliotekets räkenskaper, UB:s arkiv E i— lo.

' O. Sylwan, Svenska pressens historia, s. 88; Annerstedt, Upsala universitets

historia, 3: 2, s. 143.
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vid det sammanträde, då detta beviljades', ger en så god upplys-

ning om arten av hans föreläsningar och är även i övrigt så tids-

typiskt, att det här må meddelas i sin helhet.

»Den 20. Octob: 1720.

Uplästes Professor Grönwalls ansökan, att få påstfrihet uppå a\-isor, som

han will införskrifwa, till at deröfwer hålla Collegier för Ungdomen i Upsala,

hafwandes han redan mycket utkåstadt till deras hijtbekommande.

CoUegium utlät sig, att sådane Collegier wore mycket nyttige til Ungdomens

information uti nyare historien och Geographien, samt till att skaffa dem någon

kundskap om staternes sammanhang samt jure publico: I anseende hwartill

ock Collegium bewilliade honom den begärte påstfriheten, hälst som H"" Bunge

ock berättade, att antingen det bemllias eller eij, så mister Cronan derigenom

ingen inkomst, dock bör det förekommas, at intet underslef derunder må ske

med flere skrifters eller brefs insändande.

Professoren Grönwall inkallades, och Ht Excell*^ ansade honom, att Colle-

gium är benäget att befordi^a ett så nyttigt wärck, samt hade orsak att berömma,

det han wisar sig så angelägen för Ungdomens bästa. Grönwall tackade der-

före, och berättade, att Ungdomen wijst stor flijt uti de Collegier, som han re-

dan härutinnan hållit, hwartill han ock med stor depense skaffat sig åtskill:

böcker och subsidier: Uppå tilfrågan begärte han att få förskrifwa de Hag-

Holländske, Amsterd: fransöske, Hamb; Tyska avisorne: H"^ Bunge berömde

också de Cöln-Latinske, hwilka honom alla bewilliades. Afträdde. Resolve-

rades, att han af förenämde aviser må fritt införskrifwa och inkomma låta ett

exemplar allenast af hwardera slaget, dock så att derunder inga flere skrifter,

bref ell'^_ avisor mage insändas, ff Bunge låfwade att ställa anstalt så wäl om
de bref, som han till denna ändan skrifwer uth, som ock att de uthifrån med
aviser kommande bref, till honom med Upsala påsten genast må öfwersändas,

utan något inn- eller utländskt Portos betalande. Häröfwer skall Extractum

Protocolli H"; Bunge meddelas».

Grönwall synes ha fortsatt dessa föreläsningar under hela

1720- och 1730-talen; åtminstone har han utlovat sådana i

nästan alla bevarade praelectionskataloger för denna tid. Är

1726 föreslog han till och med, att det skulle intagas i de nya

konstitutionerna som hans skyldighet. Samtidigt gjorde även

professorn i historia anspråk på att konstitutionerna skulle inne-

hålla skjddigheten för honom att »noga utreda historiam recentis-

simam så utur de nyaste scribenter som aviserna». Åren 1748

' KanslikoU. protokoll (RA), 1720, s. 823 f.
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och 1749 befinnes också Olof Celsius cl. y. ha läst över avisorna,

men efter hans tid synes man ha upphört därmed.^

Grönwall erhöll emellertid icke blott postfrihet för sina tid-

ningar; han lyckades även förmå konsistoriet att prenumerera

på dem. När han 1729 var rektor, erinrade han den 13 dec. i

konsistoriet om att han själv hittills med egna medel bekostat

prenumerationen. Att detta för honom betydde en mycket stor

uppoffring inses, när man erfar att adjunktslönen då utgjorde

300 daler kmt. Hans yrkande, att konsistoriet skulle övertaga

prenumerationen, bifölls också, och rektor fick i uppdrag att

införskaffa de nyssnämnda tidningarna, vartill 240 daler kmt
anslogos av extraordinarie medel.

-

När beslutet år 1731 förnyades, fingo rektor och akademi-

sekreteraren i uppdrag att tillse, att tidningarna kringsändes

och utan uppskov genomlästes av konsistoriales. Följande år

ändrades detta därhän, att de skulle läggas fram på akademi-

kontorets bord och samtidigt överenskoms, att konsistoriales skulle

beställa sig egna nycklar till kontoret. Vid justeringen av detta

protokoll meddelade emellertid Grönwall, att han på grund av

den oreda, som vållats vid tidningarnas cirkulering bland kon-

sistoriales, helst såge att man upphörde med prenumerationen.

Han skulle i så fall själv bekosta den. Grönwalls förslag god-

kändes.'' Tydligen måste man ha gjort mycket oangenäma er-

farenheter av konsistorieledamöternas bristande ordentlighet,

eftersom man icke ens brydde sig om att pröva den beslutade

nya anordningen med ett särskilt läsrum.

Sedan de akademiska fäderna emellertid nu en gång fått smak

på att genom universitetets försorg få tillgång till de sista ny-

heterna, kom den gamla tanken snart upp igen. Sålunda be-

slöts år 1739* >'at fransöska Gazetterne skola hädanefter, äfwen

som tillförne wanligit warit, til Consistorii förnödenhet, likasom

' Annerstedt, Upps. univ. hisi., 3: 2, s. 143 ff.

- Protokollet i sin helhet avtryckt av SchCck i Inbjudningsskrift till prof. A. A.

T. Hågeyströms installation (191 1), s. i—5. — Ar 1730 och följande år minskades an-

slaget till 200 daler. Konsistrs prot. 23 maj 1730.

' Konsistoriets protokoll 24 dec. 1731, 17 och 23 juni 1732.

' Konsistoriets protokoll 13 jan. 1739.
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i andre Collegier förskaffas, samt således posten ifrån Amsterdam
til Hamburg utaf interessemedlen årl. betalas». Sedermera synes

man regelbundet ha fortfarit därmed och utsträckt prenumera-

tionen även till andra tidningar. Då och då komma de på tal

i protokollen på grund av den oreda, som tycks ha varit ofrån-

komlig vid deras kringsändande till konsistoriales. År 1770

beslöt man därför, att de skulle läggas på konsistoriebordet, men
om detta beslut gått i verkställighet är tvivelaktigt.' I varje

fall ändrades det år 1787 därhän, att de utländska skulle ställas

till mottagande av biblioteket, varest de kunde uttagas till genom-

läsande. Sedan de svenska genomlästs av rektor och ärkebiskopen,

skulle de genast bindas och upplämnas på konsistoriebordet,

därifrån de icke finge tagas. Vid årets slut skulle de lämnas

till bibliotekarien. ° Denna ordning varade till 1798, då kon-

sistoriet lät lägga upp sina tidningar i det nybildade läsesäll-

skapets rum. Redan i slutet av detta år klagades det emellertid

över, att man icke hade tillräckligt studielugn i sällskapets lo-

kaler.' Ar 1801 klagar även P. F. Aurivillius häröver hk-

som över att tidskrifterna ofta äro utlånta från läsrummen

och icke i komplett skick levereras till bibhoteket. På hans för-

slag återinfördes därför den gamla cirkulationen för att emel-

lertid redan följande år upphöra.'' Efter detta år framlades

tidskrifterna åter på konsistoriebordet ända till år 1825, då

läsesällskapet blev en akademisk institution och som sådan över-

tog konsistoriets tidningsprenumeration.

Nyssnämnda Upsala Läsesällskap var ända från år 1798

till 1824 Gtt helt och hållet privat företag. Dess äldsta och in-

tressantaste historia faller alltså utom ramen för denna uppsats

och behandlas därför här i största korthet.^ Enligt en inom

' Konsistoriets protokoll 17 dec. 1770. Samtidigt beslöts prenumeration på
»AIlmänna-Post-inrikes-Riksdags- och Lärda-tidningarne, Dagligt allehanda, Göt-

tingische Zeitungen von gelehrten Sachen och .-^Itonaischer Mercnrius».

' Konsistoriets protokoll 8 dec. 1787.

' Konsistoriets protokoll 20 okt. 1798.

* Konsistoriets protokoll 21 okt. och 21 dec. i8oi, 27 nov. 1802.

' Det är min avsikt att i annat sammanhang skildra denna hittills mycket o-

kända period av sällskapets verksamhet, varvid jag även får tillfälle beröra den

litterära betydelsen av universitetets och bibliotekets tidskriftsprenumeration.
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sällskapet bevarad tradition skulle arkiatern Pehr von Afze-

lius vara sällskapets stiftare. Detta synes också troligt, men det

första initiativet har dock tagits av den för nya litterära och

vetenskapliga strömningar li^'Iigt intresserade professorn och

universitetsbibliotekarien J. F. Neikter. När han var rektor

år 1797, hemställde han den 15 nov. till konsistoriet, om det

icke, därest postfrihet kunde erhållas för journalerna, fortfarande

ville anslå samma summa som förut

»til införskrifning af flere Journaler, i serskilda Wetenskaper, hwarigenom en

gagnande, men hittils, i brist af tilgång på dylike Journaler, saknad kännedom
af de Lärda arbeten, som å utrikes orter utkomma, skulle kunna winnas, samt

at, derest den til Journalers inköp wanliga årl. Summa ej förslår til inköp af

alla de utkommande Journaler, som pröfwas nyttige, genom et serskilt samman-
skott af hwar och en, som önskar at läsa dessa Journaler, hwilket å något wisst

dertil utsedt ställe borde ske, insamla de medel, som der utöfwer fordras».

Konsistoriet förklarade sig med nöje vilja ingå uti detta förslag,

men uppsköt med att bestämma vilka journaler som borde hållas.

I konsistoriets protokoll finnes emellertid sedermera ingenting

nämnt vare sig om Neikters förslag eller om prenumerationen.

Förmodligen har förslaget på ett eller annat håll mött motstånd,

och sålunda ett privat läsesällskap i stället bildats. Med univer-

sitetet synes detta icke ha haft annat direkt samband än att

konsistoriet, som nyss nämndes, under ett par år använde dess

lokaler till läsrum för sina tidningar samt lämnade ett anslag på
12 rdr ur bibliotekskassan mot villkor att sällskapets journaler

överlämnades till biblioteket.^

Sällskapet fick tmder 1800-talets första årtionde en hvlig

anslutning. Dess verksamhet förlamades \isserligen under 1808

—

09 års krig på grund av den utländska postens avbrytande, men
även under det andra årtiondet uppvisar det en mycket stor

medlemssiffra trots olika konkurrentföretag. Sedermera tycks

det på grund av penningvärdets försämring ha råkat i finansiellt

nödläge.

' Första gången 1799. Prot. den 16 febr. Troligen har detta anslag endast några

få år utgått. Endast under de första åren voro rektor och bibliotekarien med-
lemmar av sällskapets direktion.
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År 1824 ingick därför sällskapet till universitetskanslern med
anhållan om årligt understöd från universitetet. Av akterna i

ärendets senare behandling att döma har Geijer, som då i

tio år varit medlem av direktionen, härvid varit den drivande

kraften. Måhända har han även enskilt påverkat kanslern,

kronprins Oscar. Vid skrivelsens remitterande till rektor ut-

talade nämligen denne i särskilt brev sin övertygelse om säll-

skapets vikt och nödvändigheten av dess närmare sammanbin-

dande med universitetet. Konsistoriet hade således endast att

föreslå på vad sätt det skulle ske.

Vid sammanträde i Inspectura aerarii, till vilket även Auri-

villius och Geijer kallats, redogjorde Geijer för sällskapets ställ-

ning. Utgifterna måste, med den ökning av antalet tidskrifter,

som han räknade med, stiga till 593 rdr banko, medan inkomsterna

icke kunde beräknas till mer än 183 rdr. Direktionen såg sig

därför nödsakad begära 350 rdr i årligt bidrag. Av dessa skulle

200 rdr användas till tidskrifter, vilka konsistoriet skulle äga

bestämma. Dessa tidskrifter skulle först cirkulera bland kon-

sistoriets medlemmar och sedan överlämnas till sällskapet. Vidare

begärde Geijer, att konsistoriet skulle utse direktion och revi-

sorer, fastställa stadgar, enligt vilka bl. a. fakulteterna skulle

äga utse vissa gratister bland den akademiska ungdomen, m. m.

Aurivillius meddelade, att konsistoriet årligen plägat rekvirera

utländska tidningar för ungefär 100 rdr och föreslog att 200 rdr

måtte anslås till sällskapets verksamhet. Vidare tillade han:

»Jag kan icke heller undertrycka den tankan, och jag anhåller, att den såsom

af mig serskild yttrad måtte få ingå uti eller åtfölja Consistorii underdåniga

bref, att då endast 750 Rdr om året utur Academiens Aerarium utbetalas till

Academiska Bibliotheket, som borde wara i stånd att införskrifwa böcker i

alla Wetenskaper, skulle detta icke utan skäl kunna anses för wanlottadt, om
inemot hälften så stor summa årligen skulle anwändas till upköpande af Tid-

ningar, hwdlka endast innehålla Recensioner af Böcker. — Med Bibliothekets

ringa tillgångar har jag likwäl årligen anskaffat: Annalcs de Chymie et de Phy-

sique — Journal des Mines — Revue Encyclopedique — Journal des Slavans —
Gilberts Annalen der Physik — Geographische Ephemeriden — Medicinische

Zeitung — Molls Jahrböcher der Bergkunde — Bengeli Archiv fur die Theo-

logie — Breidtschneider und Schröter Fiir Christenthum und Gottes Gelehrt-
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heit — och nu nyligen Hugos civilist. Juridisches Magazin— samt Grolemans

Magazin fiir die Philosophie des Rechts und der Gesetzgebung. Skulle nu Läse

Sällskapet utur Academiens Aerarium få lyfta 350 Rdr, så wore det wäl billigt,

att genom några af ofwan nämnde Journalers införskrifwande Academiska

Bibliothekets utgifter åtminstone i den delen underhjelptes.»

Geijers förslag, att läsesällskapet skulle ställas under univer-

sitetets kontroll, därigenom att konsistoriet skulle utse direktion

och revisorer, a\'styrktes av Aurivillius. Likaledes avvisade

han tanken på att fakulteterna skulle få utse gratister.^ Studen-

ternas tid borde utnyttjas annorlunda än till läsning av tidningar,

och något gagn kunde de icke göra sig av recensionerna i de

utländska journalerna. Akademiräntmästaren och -kamreraren

ställde sig också tveksamma till förslaget på grund av svårigheten

att anskaffa de nödiga medlen.

Vid ärendets behandling i konsistoriet befunnos ledamöterna

vara av olika mening, varför de var för sig yttrade sig till pro-'

tokollet. Utrymmet medgiver icke att referera de rätt intressanta

uttalanden, som därvid gjordes. De flesta förenade sig emellertid

med L. P. Walmstedt, som varmt uppträdde för Geijers för-

slag. Detta vann också konsistoriets liksom sedermera kanslerns

bifall. Viktigast bland villkoren för det anslag å 350 rdr som
läsesällskapet sålunda erhöll var, att det skulle införskriva åt-

minstone någon del av de tidskrifter biblioteket nu höll. Vidare

hade konsistoriet att fastställa stadgar; detta skedde den 27

jan. 1825, varvid ett av Afzelius, Aurivillius och Geijer upprättat

förslag antogs." I stadgarne fastställes bl. a., att »Sällskapet är

att anse som en Utgrening af det Akademiska Bibliotheket».

Som vi av det föregående sett, övertog det från biblioteket endast

uppgiften att hålla ett fåtal tidskrifter, medan det från konsi-

storiet öfvertog hela dess prenumeration på politiska och litte-

' »Förslaget om Gratisters utnämnande och emottagande, äfvensom den ned-

satta Subscriptionen, är visserligen en benägenhet af Directionen emot de Studerande

i allmänhet, men då man öfverväger, att de fattigare bland dem behöfva, att på det

sorgfälligaste hvar och en i sitt yrke, använda alla stunder af den korrta tid, som de

liär fä tillbringa, så synes mig föga troligt att de kunna få någon öfrig, till Journalers

läsande, utom dem, som de på Tidningarnes innom hvar sin Nation använda.»
^ Konsistoriets protokoll 20 nov. 1824, 27 jan. 1825. Kanslersbrev 6 dec. 1824

i konsistoriets »acta» för året.
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rara journaler. Sällskapets karaktär af tidskriftsläsrum för biblio-

teket skulle emellertid om några år ytterligare markeras.

Aurivillius var aldrig medlem av läsesällskapet, vilket däre-

mot efterträdaren J. H. Schröder varit ända sedan student-

åren. Under hans tid blevo också förbindelserna mellan biblio-

teket och sällskapet mera intima än förut. I en i direktionens

namn inlämnad prospectus', som finnes bilagd konsistoriepro-

tokollet för den 13 juni 1837, säges det, att sällskapet för full-

följandet av sitt ändamål påräknar lån av alla de vetenskaphga

tidskrifter, vilka universitetsbiblioteket anskaffar. Något form-

ligt beslut av konsistoriet i denna riktning finnes visserligen icke,

men enligt läsesällskapets protokoll för detta och de närmaste

åren lämnades \id dess sammanträde meddelanden om vilka

tidningar och journaler som av biblioteket tillhandahöUos.- Först

1861 och 1862 erhöll sällskapet formligt medgivande att under

tre veckor efter anländandet begagna bibliotekets tidskrifter.'

Initiativtagare synes professor F. F. Carlson ha varit, vilken

länge var en nitisk medlem av sällskapets direktion och tidigare

såsom universitetets representant i riksdagen skaffat biblioteket

tredubbelt högre statsanslag mot förut. Samtidigt utsträcktes

denna bibliotekets utlåning av löpande årgångar av tidskrif-

terna även till medicinska fakultetens läsrum, senare jämväl till

Uppsala Läkareförening och flera akademiska institutioner.

Läsesällskapet, som under Afzelius' tid hyresfritt fått begagna

ett par rum i Nosocomium, hyrde åren 1837—43 i J- O- Höijers

hus vid Klostergatan. Aren 1844—55 betalade det avgift till

Gillet och använde på vissa villkor dess lokaler, 1856—61 hyrde

det i Gillbergska huset vid Fyristorg och 1862—1905 i Veten-

skapssocietetens hus, varefter lokal hyresfritt upplåts i universi-

tetshuset.

År 1877 ingick bibliotekarien C. G. Styffe å sällskapets

vägnar med en skrivelse till konsistoriet, däri han begärde, att

' Både inre och yttre skäl göra det troligt, att P. E. Bergfalk författat den.

- Av bevarade kontoböcker framgår att endast ett mindre antal tidskrifter

utlånades. UB:s arkiv N 3.

" Kanslersbrev 20 juni 1861 och 22 jan. 1862.
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det skulle erhålla årsräntan av Mathias Norbergs fond 750 kr.

för att därmed sättas i tillfälle att prenumerera på skandinaviska

tidskrifter. Bland annat säges där:

DLäsesällskapet har icke kunnat undgå att fästa sin uppmärksamhet vid

det mindre fördelaktiga utseende, som dess samling af periodisk litteratur skulle

vid den stundande jubelfesten komma att få, om icke denna samling kan för-

stärkas med den nu begärda tillökningen af Skandinaviska tidskrifter och lärda

samfunds handlingar».

Drätselnämnden tillstyrkte ansökan; prof. A. T. Almén
yrkade dock samtidigt på en reorganisation av sällskapet. Kon-

sistoriet biföll därefter sällskapets begäran. På grund av Alméns

yttrande fick sekreteraren i uppdrag att anställa arkivaliska

forskningar efter äldre reglementen; något resultat härav blev

aldrig synligt.^

Genom det nya anslaget, som sällskapet fick behålla till år

1894, blev det i tillfälle att prenumerera på ett stort antal nor-

diska tidskrifter, vilka än i dag hållas av universitetsbiblioteket.

Snart fick emellertid sällskapet vidkännas en ganska dryg hyra

för sina lokaler. Redan 1884 övertog därför biblioteket en del

av dess tidskrifter. Tio år senare blev sällskapets ekonomiska

läge kritiskt genom förlusten a.v det nyssnämnda anslaget . Genom

universitetsbibhotekarien C. Annerstedts energiska ingripande

lyckades det dock erhålla ett anslag på 300 kr. ur reservfonden,

vilket årligen beviljades tiU 1899. Samtidigt föreslog professor

E. Trygger, när anslagsfrågan den 11 dec. 1894 behandlades i

drätselnämnden, att det s. k. kanslersrummet skulle upplåtas

åt läsesällskapet. Förslaget kom dock aldrig under egentligt

övervägande.

Ar 1899 miste sällskapet även 300-kronorsanslaget ur reserv-

fonden. I offentligt understöd har det sedan ej erhållit mer

än 225 kr. årligen. Redan tidigare hade nämligen biblioteket

tillerkänts 300 kronor av det ursprungliga anslaget som ersätt-

ning för att det övertagit en del av sällskapets tidskrifter.

Genom utveckhngen under 1890-talet hade aUtså biblioteket

kommit att så gott som helt övertaga läsesäUskapets tidskrifter.

^ Konsistoriets protokoll 21 apr. 1877.
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År 1905 befriades sällskapet även från uppgiften att hålla läs-

rum för tidskrifterna. I mars detta år ingick studentkårens di-

rektion med anledning av en av docenten S. Air ut z väckt

motion till konsistoriet med hemställan\

»att konsistoriet behagade vidtaga lämpliga åtgärder för att åtminstone den

senast utkomna vetenskapliga tidskriftslitteratur, hvarpå universitetsbiblio-

teket prenumererar eller som det på annat sätt erhåller, afgiftsfritt och på här-

för lämplig lokal måtte ställas tUl den studerande ungdomens förfogande».

Redan tidigare hade professor H. Schiick påyrkat utred-

ning- »om lämpligheten och möjligheten af samt kostnaderna

för en förändring af kanslersrummet (eller eventuellt konsistorie-

rummet) till tidskriftsrum». Från de filosofiska och semitiska

seminarierna begärdes samtidigt att konsistoriets sessionssal skulle

tagas i anspråk för ändamålet.^ Ärendet remitterades till en sär-

skild kommitté, som på förslag av överbibliotekarien A. L. Byg-
den hemställde, att det akademiska kontoret skulle apteras till

tidskriftsrum. Detta blev även konsistoriets beslut.'

Universitetet och biblioteket i förening hade alltså nu över-

tagit läsesällskapets väsentligaste uppgifter, eller riktigare bib-

lioteket hade beretts möjlighet att självt förvalta de uppgifter,

som överlämnats till läsesällskapet. För detta återstod endast

beslutet »att upphöra att existera i sin nuvarande form». Det

har återgått till att om också i blygsammare mått söka för den

nuvarande akademistaten göra samma tjänst som det gamla läse-

sällskapet och konsistoriet i förening gjorde under 1800-talets

första kvartssekel, nämligen att hålla tillgängliga ett antal in-

och utländska tidningar.

Biblioteket använde det akademiska kontoret som tidskriftsrum

ända till år 1917, då det vid ombyggnaden erhöll tvenne nya läs-

rum i entresolvåningen i omedelbar anslutning till låneexpedi-

tionen och läsesalen." Några praktrum jämförliga med det ett

' Konsistoriets acta för 1903.

- Konsistoriets protokoll 4 mars 1905.

' Konsistoriets protokoll 16 sept. 1905.

* Utförlig beskrivning av överbibliotekarien A. Andersson i NTBB, Ärg. 6

(1919). s. 13 f.
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par gånger föreslagna kanslersrummet äro de visserligen icke men
i varje fall vida bättre lämpade för sitt ändamål än alla de lo-

kaler, biblioteket tidigare använt med läsesällskapet som mellan-

hand. Byggnadsförhållandena medgåvo för övrigt icke inrättan-

det av mer ändamålsenliga rum.

Samtidigt upphörde självfallet all utlåning av lösa häften

till de olika institutionerna; de förvaras numera alla i tidskrifts-

rummen till dess årgångarna äro bindfärdiga. »Den myckna orich-

tighet som med deras kringsändande tid efter annan förelupit»,

för att citera det konsistorieprotokoll, där denna företeelse första

gången påtalas, har därmed i det närmaste försvunnit. Nog

vållar väl mänsklig svaghet ännu små förtretligheter. Hos en eller

annan besökande framträder kanske förargelse över att de många

tidskrifterna icke stå att finna lika lätt och icke få behandlas

lika lättvindigt som det egna privatbibliotekets. En ringa erin-

ran om företeelsens mänskliga natur och dess gamla historia

kan måhända göra det angenämare att övervinna den.

Allvarligare är, att biblioteket av olika skäl icke kan till-

fredsställa publikens krav i samma grad, som läsesällskapet

och biblioteket tillsammans synas ha gjort vid ett par olika tid-

punkter. Närmast gäller detta de svenska tidskrifterna, som

enligt tryckfrihetsförordningens bestämmelser om leverans av

arkivexemplar icke behöva avlämnas förrän ett halvt till ett

och ett halvt år efter tryckningen. Andra institutioner äro

dock i tillfälle att relativt väl supplera biblioteket i detta av-

seende. Vidare kan självfallet ett imiversitetsbiblioteks led-

ning aldrig så raskt följa till exempel de htterära strömningarna

som ett privat läsesällskap. Urvalet av vetenskapUga tidskrifter

kan vara rätt olika för olika ämnesområden beroende på veder-

börande professorers ohka krav på bibhotekskommissionen.^

Men den viktigaste orsaken är dock bibliotekets ofta mycket dåliga

ekonomi.

Såsom jag förut framhålHt, togs redan i slutet av 1700-talet

omkring en tredjedel av inkomsterna i anspråk för prenumeration

' Härtill kommer att de bibliografiska hjälpmedlen äro rätt bristfälliga. Jfr

Samzelius, De vetensk. bibliotekens inköp av utländsk litteratur i Bogens Verden,

Aarg. 3 (1921), s. I o. ff.
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och bindning av utländska tidskrifter. Under 1800-talet synes

denna relation ha upprätthållits endast åren närmast efter en

anslagsökning och knappast ens då. I \arjp fall måste veten-

skapens representanter efter kort tid framställa krav på nya

tidskrifter.^ Härtill kom att utgifterna för bindning av svensk

litteratur och de genom byte inströmmande tidskrifterna voro

stadda i ständig stegring. Åren före en anslagsökning karakteri-

seras alltså av att dessa båda utgiftsposter sluka nästan hela

anslaget, varvid dock rättvisligen bör anmärkas, att tidskrifterna

fått den största delen. Då det är lättast att spara på bindningen,

tillgriper man nämligen den utvägen att utan bindning magasinera

stora delar a\' accessionen. Dessa karakteristiska tecken på svag

ekonomi framträdde särskilt under åren före 1907, då anslaget

höjdes från 24,000 till 60,000 kronor. Enbart prenumerationen

kostade år 1906 11,650" kr. När bibliotekskommissionen hade

att besluta om fördelningen av det nya anslaget, begärde fakul-

teterna hundratals nya tidskrifter. Kostnaderna stego snart

till 18,000 kronor.^

Under krigsåren inträffade samma förändringar som under

föregående krig, såsom synes av följande ur årsberättelserna häm-

tade uppgifter^:

.\r Kostnad l*'örv. genom köp. Förv. genom byte

191

1

677 St. 1.469 st.

1912 17,246 kr. 727 » 1.767 »

1913 18,641 » 768 » i.<'^94 '>

I9I4 16,869 * 766 » 1.7^9 *

I9I5 11,421 » 643 » 1,214 '>

I916 9.152 » 638 » 1,220 »

I917 5.769 » 600 » 881 »

I918 8,115 * 640 » 987 »

1919 12,174 » 644 » 857 »

1920 18,568 » 656 » 854 »

' Jfr Om Uppsala universitets biblioteks allmänna ställning . . . Utlåtande . . .

av tjänstförrättande universitetsbibliotekarien [o: A. Andersson], (Upps. 1906), s. 41,

där det heter: »Förhöjningen är 1894] uppslukades nämhgen strax af prenumeration

på nya tidskrifter, utan att Hkväl beliofvet i detta afseende blef fylldt».

- Bibhotekskommissionens prot. d. 9 febr. 1907. (UB:s arkiv F 35.)

' Bibhotekskommissionens prot. d. 9 o. 30 dec. 1907.
* Anmärkas bör att en del permanenta serier medräknats. Aren igii— 17

äro föreläsningskataloger, årsberättelser o. d. inräknade i bytessiffrorna.
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Fram till det sista krigsåret sjunka både utgifterna och an-

talet tidskrifter, de förra starkare än det senare. Därefter vid-

tager depressionstiden med alla de kända motåtgärderna mot
penningvärdets fall; antalet tidskrifter ökas obetydligt (igi8:

640 st., 1920: 656 st.), medan priset mer än fördubblas (1918:

8,115 kr., 1920: 18,568 kr.). Under innevarande år kommer pro-

portionen säkerligen att ytterligare försämras. På grund av den

inhemska prisstegringen ökades samtidigt bindningskostnaderna

i högre grad än prenumerationsavgifterna. För år 1920, då order

dock gavs om inskränkning, belöpte de sig för de utländska tid-

skrifterna till 7,715 kr. Härtill kommer, att det svenska trycket

under de sista åren växt ut till förut oanade proportioner och

starkare än någonsin förr belastat budgetens bindningskonto.

På grund av nu refererade fakta ha statsmakterna behj artat

bibliotekets ställning och lämnat stora anslag på extra stat. Där-

med äro emellertid missförhållandena endast temporärt avhjälpta,

och av allt att döma kommer biblioteket de närmaste åi"en att

befinna sig i samma läge som för femton år sedan samt tvingas

att begära en beståndande förhöjning av anslaget.

Med nämnda erfarenheter för ögonen frågar man sig, om det

icke gives någon möjlighet till en smidigare anpassning av eko-

nomien efter tidsförhållandena och en mera saklig basis för för-

handlingarna mellan statsmakterna och biblioteket. Det ligger

nära till hands att i detta sammanhang erinra om det radikala

förslag till lösning av frågan, som för några år sedan framställdes

av nuvarande chefen för Preussische Staatsbibliothek F. Milkau.

Med utgångspunkt från de tyska universitetsbibliotekens ständiga

nödläge och klar insikt om orsaken härtill, den osäkra grund-

valen för fastställandet av betiovet, yttrade han bl. a.\'

»Und so gross die Schwierigkeiten sich erheben, uniiberwindlich sind sie

nicht. tjber den Weg selbst aber känn ein Zweifel nicht bestehen. Er ist

miihselig und läng; aber es ist der einzige, der zurn Ziele zu fiihren verspricht:

der ganze alte Vorrat allgemeiner Erörterungen und Berechnungen, mit denen

die Bibliotheken bisher die Unzulänglichkeit ihrer Mittel darzutun pflegten,

wird als ausgedient und unbewährt beiseite gelassen, und an seine Stelle tritt

Die Bibliotheken i Kultur der Gegenwart, 2. Aufl., Bd. i, s. 621.
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als Grundlage der Verhandlung zwischen dem Fordernden iind dem Gewährenden

etwas Greifbares, das Buch selbst».

Milkau medgav, att förslaget i första ögonkastet kunde före-

falla »ungeheuerlich». Det återstår väl också att se om ens

någonsin vetenskapsmännen och statsmakterna genom särskilt

utsedda representanter komma att inför själva böckerna avgöra,

vilka som böra anskaffas till det ena eller andra biblioteket.

Men det ligger i öppen dag, att en dylik ordning är lätt genom-

förbar ifråga om de permanent utkommande tidskrifterna. Nog
bör det också vara behagligare för dem som begära och bevilja

anslag, om underlaget för diskussionen är ett krav på vissa be-

stämda tidskrifter än om det utgöres av de gamla kända, helt

allmänt fornmlerade framställningarna.

För en sådan förhandlingsordning fordras tvenne förutsätt-

ningar. Den första är, att statsanslaget uppdelas i olika poster,

däribland en för utländska tidskrifter. En sådan uppdelning har

även av andra skäl länge varit på tal. En av orsakerna har

varit bibliotekens i Stockholm, Uppsala och Lund förutnämnda

kostnader för bindningen av allt det nya svenska tryck, som de

äro skyldiga mottaga och ställa till forskningens förfogande.

Då dessa under normala förhållanden årligen stiga på grund av

tryckets kvantitativa ökning, måste anslaget härför växa i pro-

portion till kvantiteten, om icke bindning eller inköp av utländsk

htteratur skola eftersättas.

Den andra förutsättningen är en katalog över bibliotekens

tidskriftssamlingar. Först med ledning av en sådan kan den

anslagskrävande påvisa luckorna i beståndet, liksom den anslags-

beviljande lättare kan bedöma, i vilken utsträckning ämnes-

området är representerat i biblioteket. En sådan katalog finnes

redan i den sedan år 1886 utgivna gemensamma accessionskata-

logen, däri alla periodiska publikationer som regelbundet anskaffas

äro upptagna. Dessutom införes ett stort antal antikvariska för-

värv, i fråga om tidskrifterna väsentligt äldre tryck än annars.

För här förut anförda ändamål är denna katalog fullt använd-

bar, om än icke så lätthandterlig som önskligt vore. Naturligtvis

vore en särskild katalog omfattande de svenska bibliotekens full-
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Ständiga samlingar av utländska periodiska publikationer bättre.

Det återstår då att se, om även andra skäl tala för utgivandet

av en sådan.

En bibliotekskatalog, som i första rummet tar sikte på all-

mänhetens behov, måste också taga största möjliga hänsyn till

de förutsättningar att begagna den, som publiken besitter. Sär-

skilt gäller detta en tidskriftskatalog. Som bekant kan man
välja många olika ord i en tidskriftstitel till uppslagsord i en

katalog — ja till och med ord som icke alls finnas. Så är t. ex.

fallet med British Museums förtjänstfulla kataloger över Acade-

mies och Periodicals, där skrifterna placerats på utgivningsorten.

Men då det engelska bibliotekets tjänstemän och än mindre dess

publik icke kunna veta, var en förut alldeles okänd tidskrift utges

eller ett obekant sällskaps sekretariat är beläget, så upptager

katalogen alla nödiga hänvisningar från huvudord, som vanligen

användas vid citat. I den svenska accessionskatalogen, där

i fråga om lärda sällskaps m. fl. skrifter en princip följes, som står

den engelska rätt nära, har man emellertid av naturhga skäl

icke kunnat i de för varje år utkommande katalogerna införa

dylika hänvisningar. Till följd härav har särskilt publiken

ganska svårt att finna de publikationer som önskas. Lägges

härtill att det för en noggrann information, huruvida och var en

tidskrift finnes, fordras att slå i flera olika kataloger och register,

så kan undersökningen, även då den lyckas, bli ganska tidsödande.

Behovet av en tidskriftskatalog framträder naturligtvis högst

olika hos publiken i ohka bibliotek. Klart är, att det skall visa sig

särskilt starkt hos forskare, som arbeta med vetenskapliga spe-

cialuppgifter av ena eller andra slaget. Man behöver blott erinra

sig, i huru hög grad själva resultaten av forskningarna publiceras

i tidskrifter.' Visserligen vända sig forskarna särskilt i fråga om

' I några av de första bibliografierna i Uppsala universitets matrikel ht. 1916

fördela de sig på följande sätt; O. Almgren (arkeologi) — 54 tidskriftsnppsatser, 8 i

andra polygrafer, 7 enskilt utg., varav ett i en seriepublikation; A. Appellöf (zoologi)

resp. 28, 3, 3 (i); L. Backman (fysiologi) 39, i. 8; B. Beckman (fysik) 17, o, i, (även i

tidskr.); J. E. Berggren (teologi) 28, 2, 4 (3 även i tidskr.); Ö. Bergstrand (astronomi)

46, I, 4 (i); E. Björkman (modern filologi) 51, 7, 9 (i även i tidskr., 6 i serier);

S. J. Boethius (historia o. statskunskap) 17. .5. 27 (4^- l^et bör anmärkas att vissa
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humanistiska studier till annan litteratur än vetenskapliga perio-

dica, men trots detta är dock procenten begagnade tidskrifter

ganska hög. Den som är intresserad av frågan kan ju undersöka

t. ex. en årgång akademiska avhandlingar vid universitetet,

och han skall snart finna, att även humanisterna i hög grad

använt sig av periodisk litteratur, i ett fåtal fall dock mest sven-

ska tidskrifter. För en biblioteksman är det naturligt att vända

sig direkt till lånesedlarna. Av iakttagelser över dem vill det sy-

nas, som om antalet utlånade tidskriftsband skulle utgöra mellan

fjärdedelen och hälften av samtliga boklån.'

Det sagda torde vara tillräckligt för att fastslå forskarnes

klart framträdande behov av en särskild tidskriftskatalog. Men
nyttan av en sådan för biblioteksförvaltningen torde också ligga

i öppen dag. För kontrollen av accessionen skulle det ofta

vara väsentligt bekvämare att använda interfolierade exemplar

a\- denna katalog än de nu brukliga journalerna. Vid antikva-

riska anbud kunde man omedelbart se, vilka luckor, som finnas i

samlingarna-, liksom också huruvida skriften förut finns i svenska

bibliotek. För den interurbana lånerörelsens utveckling är den

egentligen en grundförutsättning. Vilken lättnad det skulle

\'ara för tjänstgöringen i låneexpeditionen med en tryckt katalog

i stället för de många tusentals blad, som nu användas, behöver

icke särskilt framhållas. Även låntagarna kunde underlätta

arbetet genom att själva undersöka, om de önskade tidskrifterna

finnas eller icke. Arbetsbördan skulle kunna minskas ännu

mera, om signaturerna, såsom i flera utländska bibliotekskataloger,

kunde tryckas i själva katalogen. Böckernas plats i de svenska

av tidskriftsuppsatserna ocli de enskilda arbetena icke äro av vetenskaplig karaktär.

Inga översättningar äro medräknade.
^ En dag denna höst, dä samtliga hemlån för några akademiska lärare genom-

gingos, fördelade de sig på följande sätt: en teolog 60 vol., varav 13 tidskriftsband,

en jurist resp. 182 och 42, en medicinare 444 o. 328, en annan med.' 28 o. 26, en klas-

sisk filolog 63 o. 20, en modern filolog 92 o. 21, en historiker 93 o. 4, en annan histo-

riker 26 o. 5, en arkeolog 510. ig, en fysiker g o. 8, en kemist 36 o. 2g, en geolog 243
o. igi, en zoolog 141 o. 85 stycken. En liknande undersökning har gjorts av G. Leyh;
se Zentralblatt f. Bibliothekswesen, Jahrg. 2g (1912), s. 247 o. ff.

^ Man kan ju söka föreställa sig, vilka luckor i de svenska samlingarna som med
hjälp av en sådan katalog kunnat fyllas i t. ex. Leipzig vid de förmånliga antikva-

riska utbuden hösten 1919 och våren 1920.
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bokmagasinen är emellertid icke bestämd utan förändras allt

efter de förändringar i uppställningssystemet, som framkallas

av den mänskliga kulturens växt. Följaktligen variera också

signaturerna, vartill kommer att de på grund av frånvaron av

all individualsignering äro alldeles för långrandiga för att kunna
få plats i en tryckt katalog. Emellertid bortfaller med tryckandet

av en tidskriftskatalog och dess förseende med ett systematiskt

register all anledning att bibehålla den systematiska uppställ-

ningen. I och med tryckningen skulle alltså det bibliotek, som
så önskar, kunna övergå till fast signering och samtidigt få signa-

turerna intagna i katalogen. Detta jämte sammanförandet

av tidskrifterna till nära expeditionen belägna lokaler skulle

kunna nedbringa tiden för expedieringen till fem å tio minuter,

medan nu i allmänhet mångdubbelt längre tid kräves.'

Sammanförandet av tidskrifterna till en eller ett fåtal sär-

skilda samlingar skulle i hög grad förändra magasinens yttre

utseende. Den systematiskt uppställda litteraturen bleve mera

samlad och överskådlig, medan den periodiska komme att bilda

mycket omfattande samlingar. I Uppsala universitetsbibliotek

upptaga de utländska periodiska skrifterna nu en hyllängd av

4,340 meter. ^ Då längden av alla bibliotekets samlingar utgör

18,000 meter^ omfatta de alltså nära en fjärdedel av hela biblio-

teket. Annorstädes, såsom i Riksdagens, Vetenskapsakademiens,

Vetenskapssocietetens och Statistiska Centralbyråns bibhotek,

upptaga de ett förhållandevis ännu större utrymme." Till all

lycka begära de så mycket mindre plats i katalogerna.^ En på

Jfr J. S.^MZEi.ius, Kronologisk gnippuppställning i våra offentliga bibliotek

i NTBB, Ärg. 8 (1921), s. 93 o. f.. Det ekonomiska värdet av tidsvinsterna låter

sig svårligen beräkna men torde med säkerhet vara tillräckligt för att motivera tryck-

ningen av katalogen.

^ Därav allmänna tidskrifter o. »acta» 1.125 m., teologiska discipliner 165 m.,

juridiska 310 m., medicin 600 m., filologiska 180 m., historia 215 m., naturveten-

skapliga 870 m. Tidningar äro ej medräknade.
' Uppsala universitets biblioteks årsberättelse för år ig2o, s. 16. Inga tidningar

äro medräknade i dessa siffror.

' Planer lära flera gånger ha varit uppe i Vetenskapssocieteten att liksom

Upsala läkareförening deponera samlingarna i universitetsbiblioteket. I huru hög

grad detta skulle vara till fördel för forskningen, komme katalogen att klart visa.

' Enligt beräkningar från härvarande samlingar är medeltalet titelkopior för

ensk. arb. i huvudsamlingen 35, för dissertationer 210 och för periodica 1,8 st. per

meter.
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grundval av dessa företagen räkning av dem i Uppsala univer-

sitetsbibliotek har givit till resultat, att de utgöra omkring 7,700

stycken.^ Genomgår man 1919 års accessionskatalog efter samma
grunder som här följts, så visar det sig, att 4,360 stycken där

förtecknats.^ Under antagande att förhållandet mellan antalet

löpande periodica och hela samlingarna är detsamma i övriga

bibliotek som här, så skulle det alltså finnas omkring 15,500

utländska periodiska skrifter i de svenska biblioteken.^ Siffrorna

äro icke små, det bör tacksamt erkännas av både forskare och

biblioteksmän, även om det medgives att flera mindre betydande

publikationer medtagits, emedan beräkningarna måste avse en

katalog, som fullständigt kunde ersätta de handskrivna. Men
när man betänker att t. ex. accessionskatalogen för år 1919

torde upptaga minst 15,000 titelkopior, så måste det medges,

att den gemensamma tidskriftskatalogen icke är ett alltför om-

fattande företag, låt vara att uppgifterna måste bli vidlyftigare

och registren flera än i accessionskatalogen.

Insamlandet av materialet ställer sig för övrigt avsevärt

lättare och billigare än för jämförliga utländska kataloger. ''

Största lättnaden är att hänsyn icke behöver tagas till de in-

' I den s. k. actakatalogen 2,700 st. och i tidskriftskatalogcn 4,000 st. Härtill

kommer ett antal i anonj-m- och nominalkatalogerna upptagna skrifter, som enligt

gjorda beräkningar torde böra uppskattas till 1,000 st. Här har naturligtvis den

svårighet att skilja periodiska skrifter och serier, som sedermera skall omnämnas,
särskilt framträtt. Den sista siffran kan därför vara något för hög.

- Av dessa komma 2,180 på Uppsala, 1,390 på Lund, 875 på Kungliga Biblioteket

och 1,100 på K. Vetenskapsakademiens bibliotek.

' Under samma förutsättning skulle i Lund finnas omkr. 5,000 st., i Kungliga

Biblioteket omkr. 3,100 st. och i K. Vetenskapsakademiens bibliotek omkr. 3,900 st.

* Några av de viktigaste äro: British Museum. I^ibrary. Catalogue of printed

books: Academies o. Periodical publications. Lond. 1885 o. 189g— 1900. Forts,

i Supplements. — Royal society of London. Catalogue of the periodical publications

in the library. Lond. 191 2. — List of serials in the public libraries of Chicago and
Evanston. Chicago 1901—Supplement 1903 o. 1906. — Bibliothéque nationale.

Liste des périodiques étrangers. Nouv. éd. Paris 1896. — Bibliotheek der Universiteit

van Amsterdam. Tijdschriftenlijst. Amsterd. 1913. — Gesamt-Zeitschriften-Ver-

zeichnis. Hrsg. vom Auskunftsbureau der deutschen Bibliotheken. Berl. 1914. —
Generalkatalog der laufenden periodischen Druckschriften an den österr. LTniversi-

täts- und Studienbibliotheken. Wien 1898. — Zeitschriften-Verzeichnis der schwei-

zerischen Bibliotheken. 2. Aufl. Zurich 1912. — Elenco alfabetico delle pubblicazioni

periodiche esistenti nelle biblioteche di Roma. Roma 1914.
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hemska tidskrifterna, \ilka i de utländska katalogerna upptaga

mesta platsen och vållat de största svårigheterna.^ Vidare är

en ^•äsentlig del av själva titelkopieringen undangjord främst

genom accessionskatalogerna men även genom utländska kata-

loger och bibliografier, vilkas uppgifter även i övrigt kunna vara

till god hjälp. Visserligen måste titelkopiorna grunda sig på

själva skrifterna, men för uppläggandet av den bladkatalog, som

blir nödvändig för uppgifternas insamlande, böra dock urklipp

ur de nämnda publikationerna kunna användas. Den mest

praktiska utvägen är väl nämligen här som i Preussen att låta

det största biblioteket först förteckna sina skrifter och sedan sända

katalogen till de övriga i och för komplettering.

-

Av andra erfarenheter, gjorda vid liknande utländska före-

tag, torde några böra annoteras.' Överallt där man endast kun-

nat utgiva urvalslistor eller förteckningar över löpande tidskrifter

betonas önskvärdheten av fullständiga kataloger.^ Nyttan av

katalogerna har blivit avsevärt större därigenom, att man sökt

få med så många specialbibliotek som möjligt, även icke offent-

liga sådana.'* Vidare har det visat sig så svårt att i praktiken

avgöra, huruvida en serie är periodisk eller icke, att man allmänt

medtagit även de vanliga seriepublikationerna och detta så

mycket hellre som de ofta efterfrågas. För den svenska katalogen

' Fram till är 1895 för Stockholm och 1900 för land.sorten äro de förtecknade i

LuNDSTEDT, Svcriges periodiska litteratur, i—3, Sthm 1895—1902. Då praktiskt

taget alla svenska tidskrifter finnas i de tre största biblioteken och en särskild katalog

knappast är behövlig under förutsättning att Lundstedts bibliografi fortsattes och

då detta sista väl får anses som en tämligen självfallen uppgift för Kungliga Biblio-

teket, har jag här alldeles bortsett frän dem.
- Ledningen kan dock underlätta de andra bibliotekens arbete genom att lägga

upp blad för alla periodiska skrifter i accessionskatalogerna, även dem som icke finnas

i LTppsala. — Mindre bibhotek måste väl insända sina uppgifter.

' Jfr företalen till katalogerna, Milkaus rec. av den österr. katalogen, i Zentralbl.

f. Bibl.-wesen, Jg. 16 {1899), s. 71—78, R. Fick & W. Riedner, Ein Gesamtverzeich-

nis der an den detitschen Bibliotheken laiifend gehaltenen Zeitschriften, i Zentralbl.

Jg. 29 (1912), s. 364—374; R. Fick, Gesamt-Realkataloge, i Aufsaetze Fritz Milkau

gewidmet (Lpz. 1921), s. 95— iio, M. Laue, Der Zeitschriftemaal och Chr. Weber,

Gesamtkatalog der preuss. ivissenschaftlichen Bibliotheken, i Fiinfzehn Jahre König-

liche und Staatsbibliothek (Berl. 1921), s. 14—20, 25g—272.

' Se t. ex. Harnacks inledningsord till Gesamt-Zeitschriften-Verzeichnis. 1914.

' Jämförliga äro i vårt land t. ex. Mosskulturföreningens i Jönköping och Bergs-

lagets i Falun.
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skulle det väl betyda en ökning a^' ett par tusen titlai" eller något

mera.

Det återstår endast att yttra några ord om den efter tryck-

ningen inkommande accessionens förtecknande. Därest kata-

logen skall kunna fungera som en verklig bibliotekskatalog för

de stora deltagande institutionerna, är det tydligt, att en särskild

accessionskatalog måste utgivas, där nya tidskrifter, alla anti-

kvariska förvärv och eventuellt nya bibliotek införas. Nöd-
vändigt torde vara att denna katalog blir kumulerande; huruvida

årligen nya upplagor behöva utgivas, är svårt att avgöra nu.

Därmed kunde alla periodiska publikationer borttagas ur den

nu\'arande accessionskatalogen liksom även serier, försåvitt man
ej önskar meddela titlarna på de olika delarna.' Hur mycket

kostnaderna för katalogen därigenom skulle nedbringas, är icke

lätt att säga.- För närvarande synas dock tidskrifter och acta

upptaga omkring tre tiondedelar av utrymmet. Den frågan kan

då också framkastas, huruvida icke redan under de två ä tre

år, som redigeringen av tidskriftskatalogen måste beräknas kräva,

de löpande periodiska skrifterna kunde uteslutas ur accessions-

katalogen. Huru stora liär nämnda ekonomiska vinstmöjligheter

äro kan jag icke angiva i bestämda siffror. Men att de till-

sammans med dem jag tidigare framhållit äro så stora, att kost-

naderna inom mycket kort tid ersättas, måste nog envar, som
satt sig närmare in i biblioteksarbetets detaljer, medgiva. Det

kan då icke vara oberättigat att under nu rådande depression

yrka på genomförande av det här föreslagna arbetet.

Den politiska press, som började spira, när Uppsala univer-

sitetsbibliotek ånyo grundades för tre hundra år sedan, har som

bekant för länge sedan erövrat platsen som »tredje statsmakt».

Den vetenskapliga pressen har väl icke \unnit en liknande makt-

ställning, men dess betydelse torde därför icke vara mindre.

' Att samma institution, Kungliga Biblioteket, bör redigera båda accessions-

katalogerna är självfallet.

- Själva redaktionsarbetet skulle nog även minskas. Så t. ex. kunna de många
på bristande leverans beroende uppgifterna icke införas i accessionskatalogen för

tidskrifterna och torde äfven utan större skada kunna undvaras.
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Den och de vetenskapliga biblioteken i förening förmedla dock

några af de mest varaktiga och befruktande förbindelserna länderna

emellan. Det syntes därför vara av intresse att erfara, 'hur

denna litteratur genom ingripande från några av vårt universitets

främste män vunnit en allt starkare ställning i dess bibliotek,

ibland så stark, att den hindrat biblioteket i fullföljandet av

andra uppgifter.

För ett offentligt vetenskapligt bibliotek är visserligen korre-

spondensen mellan samlingarna och forskarne viktigare än allt

annat, men även själva kommunikationen dem emellan måste

fungera på ett tillfredsställande sätt. Med redogörelsen för huru

denna i fråga om tidskrifterna gestaltat sig, syntes så mycket

hellre kunna förenas ett förslag till dess förbättrande, som detta

även syntes ägnat att bereda de vetenskapliga tidskrifterna en

säkrad plats i biblioteket utan att andra uppgifter åsidosattes.

Dess hellre torde det just nu böra upptagas till diskussion, som
genom den periodiska pressens stagnering arbetet lättare än

annars kan utföras, och de ekonomiska förhållandena mana till

bästa möjliga utnyttjande av arbetskrafter, samlingar och anslag.
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JÄMTE TILLÄGG OCH RÄTTELSER TILL AKS. JOSEPHSON,
AVHANDLINGAR OCK PROGRAM (1855— 1890)

BIBLIOGRAFI

Av C. JJ'. STJERiVBERG

Första tanken pa denna lilla liibliogratl uppstod hos författaren, dä han

hösten ig 12 av dåvarande överbibliotekarien doktor Aksel Andf.rss(jn er-

höll uppdraget att sammanföra alla domkapitels- eller som det förr hette

konsistorieavhandlingar till en serie efter stift och författare. Dessa avhandlingar,

som numera i Uppsala universitetsbibliotek signeras Konsist. av/i., voro til! allra

största delen katalogiserade på olika specialfack. För tiden 1855— i8go hade
jag god ledning av Aksel Josephson, Ar/iarufli/if^ar ock program . . . För den
föregående och efterföljande tiden genomgicks först och främst svenska avdel-

ningen grundligt. Min avsikt att även forska i Kungl. Bibliotekets samlingar har

jag beklagligtvis av åtskilliga skäl icke kunnat genomföra. Däremot har jag genom-
gått alla tänkbara tr5'ckta källor: ecklesiastika tidningar, stiftstidningar, herda-

minnen, lärarematriklar m. m. Här vill jag nämna, att i UB:s arkiv (sign. K
124) finnes en handskriven förteckning över lektorsavhandlingar från 1820-talet

till och med 1870-talet, men jag hade endast ringa hjälp av densamma. Under
1913 och 1914 och även under de tvä sista åren har jag korresponderat med
alla konsistorienotarier, och får jag här uttala min stora tacksamhet för den väl-

vilja jag rönt och för många viktiga ujiplysningar. Vidare har jag även brev-

växlat med flera av författarne själva och fått åtskilliga spörsmål utredda. Under
fortgången av mitt arbete fann jag snart en hel del avhandlingar, som rätteligen

borde ha funnits i Josephsons förteckning, t. ex. från de sista månaderna a^•

1890; vidare lektorsavhandlingar \tnX.\\eTa.åc inför Direktionen för Stockholms stads

undervisningsverk, vilka uppenbarligen måste medtagas i en sådan förteckning som
den föreliggande. Ett fätal satser eller teser med mera vetenskaplig läggning hava

även medtagits, somliga med gjorda titlar. Alla dessa avhandlingar, som utgöra

komplettering eller tillägg till Josephsons förteckning, äro betecknade med en aste-

risk * framför författarnamnet. Lektorsavhandlingarna i detta arbete äro ej många,
ty dylika disputationer inför domkapitel upphörde med 1892 års slut. Att pastoral-

avhandlingania äro så pass många väcker kanske någon förvåning, alldenstund
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pastoralexamen var frivillig efter 1884. Den sista ventilationen skedde år 19 17

och var på samma gäng den första inför Ltikä domkapitel. Min avsikt med
denna skrift var frän början, att den skulle utgöra ett komplement till Axel
Nelson, Akademiska afhandlingar i8go—igio och S. E. Helanders bibliografi

över läroverksprogam efter 1882.

Förkortningar förekomma på några få ställen, som torde böra påpekas

:

Aks. Jn, vars betydelse framgår av ovanstående, samt: Åks. An, som syftar på

Universitetets styresmä?i, lärare och tjänstemän. Schematisk översikt samt Bio-

Hbliografi av Aksel Andersson (Upsala universitet 1872— 1897. Festskrift, 3).

Dessutom har jag i slutet tillfogat ett Bihang, där jag påpekar en del fel-

aktiga eller ofullständiga beteckningar samt några fel i titelkopiorna i Aks. Jo-

sephsons bibliografi.

Uppsala i oktober 1921.

*Ahlander, Johan August. F. 18 19, d. 1892.

Theses, quas, adjecta commentatione momenta quasdam, ad circuli theoriam

(Fucl. Lib. III) pertinentia, analytice commonstrante, suethice conscripta . . .

exhibet Joh. Aug. Ahlander . . . Lincopia 1857. 8:0. 30 s., i pl.

Ventilerad i Linköping "',5 1857.

*Almén, Johan Aron A:son. F". 1825, d. 1895.

Theses, [l—VII jämte översättn. av Davids Ps. i, 6, 8, med tillhörande

kritiska noter], quas . . . subjicit . . . Johannes Aron Andres Almén. Ciothoburgi

[s. a.]. 8:0. [ii] s.

Ventilerad i Göteborg "j 1856.

Andersson, Nils Johan. F. 1855.

Om de yttersta tingen. Afhandling (hufvudsakligen i anslutning till Klie-

foth) samt teser, som... försvaras... af N. J. Andersson. Oskarshamn 1892.

8:0. [3], 36 s.

Ventilerad i Kalmar '' n 1892.

Andersson. Olof Herman. F. 1859, d. 1907.

Some remarks on the use of relative pronouns in modern P^nglish prose.

A thesis . . . by Herman Andersson... Upsala 1892. 8:0. 29 s.

Ventilerad i Lund -^4 1892.

Behm, Olof Peter. F. 1851, d. 19 19.

Sur lemploi de 1'infinitif dans Noél du Fail par O. P. Behm . . . cette

thése sera soumise ä la discussion publitpie . . . Upsala 1891. 8:0. viii, 86,

[2] s.

Med litteraturfärteckn. s. vii

—

viii.

Ventilerad i Lund ''4 1 891.

Bergman, Johan. F. 1864.

Nova carmina latina quEe una cum thesibus adiectis . . . defendet loannes

Bergman. Holmi» 1 891. 8:0. 23 s.

Ventilerad i Kalmar ^'5 1891.

39 ='34'.
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Aurelii Prudentii Clementis Hyninos duo suethicis versibus expressos una

cum thesibus adiectis . . . defendet loannes Bergman. Holmige 1891. 8:0. [i],

33. [i] s.

Ventilerad i Stockholm '10 1891.

Aurelii Prudentii Clementis Hymnum omnis horne suethicis versibus expres-

sum, adnotationibus instructum, . . . una cum thesibus adiectis in publico defendet

loannes Bergman. Holmiae i8gi. 8:0. 28, [i] s.

Med litleraturförteckn. s. 5.

Ventilerad i Skara °'iio 1891.

Bergstrand, Gottfrid Magnus Waldemar. F. 1867.

Separatistiska oroligheter i Skara stift under Petrus Schyllbergs episkopat af

Waldemar Bergstrand. Lidköping 1902. 8:0. [4], 172 s. + i bl. rättelser.

Med källförteckn. s. [3— 4].

Ventilerad i Skara ''/lo 1902.

*Beronius, Victor Hjalmar. F. 1845, d. 1917.

A prospect of the chief-epoches of the developiiient of the Castilian idiom

in ancient and modern times. An appendix to La Gitanilla de Madrid. [Gefle

1875.] 8:0. 22 s.

Ventilerad i Härnösand "10 1878 tillsammans med »La vie et mariyre de S:t Félicité».

Jfr Aks. Jn sid. 265!

Jag brevväxlade för många år sedan med Dr Beronius ang. den av Aks. Jn på ovan
nämnda sida anförda nya uppl. I brev dat. ^i 1913 yttrar han om ovanstående eng. avhandl.:

^då det mötte svårighet att få opponent på engelska, uteliminerades den eng. afh. alldeles ur

nämnda disputationsakt och den s. k. kommentaren undertrycktesO) och indrogs och kom aliirig

till användning». Den eng. avh. åter kom, som vi se ovan, framdeles till heders.

Birath, Bror Erland. F. 1858, d. 1908.

Om lekmannadopet. Bidrag till historisk, dogmatisk och kyrkorättslig ut-

redning. Afhandling, som . . . försvaras ... af Bror Erland Birath. Strengnäs

1898. 8:0. [1], 76 s.

Ventilerad i Strängnäs V9 1898.

Biörklund, Carl Anton. F. 1875.

Om nådemedlen. Några synpunkter rörande skillnaden mellan evangelisk-

luthersk och metodistisk tro, särskildt beträffande nådemedlens begrepp och

nytta. Afhandling jämte teser... af C. A. Biörklund. Visby 1916. 8:0. 44,
[i, 2] s.

Förteckning öfver litteratur s. [2].

Ventilerad i Visby '',12 1916.

Block, Carl Elis Daniel. F. 1874.

Kristologien i Hegelsk bearbetning. Dogmhistorisk studie af C. E. D. Block.

Göteborg 1910, 8:0. 161, [i] s.

Ventilerad i Göteborg "9 iqio.

Bohlin, Isak Bernhard. F. 1857.

Kyrklig söndring i ljuset af lag och evangelium. Teologisk studie af Bernh.

Bohhn. Göteborg 1898. 8:0. 98 s.

Ventilerad i Uppsala ",6 1898.
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*Brate, Erik. F. 1857.

Schwedische wortforschung. [Underteckn.:] Erik Bråte. [Berlin 1887.] 8:0.

S. 21—53. (Ur: Bezzenberger's Beiträge. Bd 13 (1887—)i888.)

Ventilerad i Stockholm ''4 1887 tills, med »Äldre vcstmannalagens ljudlära'.

Brodeen, Johannes Svensson. F. 1859, d. 1910.

Jämförelse mellan folkkyrka och frikyrka. Teologisk afhandling jämte teser,

som . . . framställas till offentlig granskning ... af J. S:son Brodeen. Visby 1901.

8:0. 20 s.

Litteraturförteckn., s. 20.

Ventilerad i Visby '3 9 190 1.

Brunnander, Johan Adolf. F. 1857, d. 1904.

Om samvetets väsen och betydelse vid den kyrkliga själavärden. Biblisk-

psykologisk studie af Johan Adolf Brunnander. Göteborg 1898. 8:0. 63, [i] s.

Ventilerad i (Göteborg "= 1898.

Christenson, Carl Zacharias. F. 1854.

Den kristliga barnaupjjfostran. I, sina hufvuddrag framställd af Carl

Christenson. Göteborg 1897. 8:0. 150, [4] s.

Ventilerad i (löteborg ^3 1897.

*Dalsjö. Magnus. F. 1839, d. 1907.

IJemosthenis in Philippum orationes. In usum scholarum edidit Magnus

Dalsjö. Insunt Qurestiunculs Propertiana;. HolmiDe & GevaliK 1868. 8;o.

103 sid.

Ventilerad i Uppsala '^2 1868.

Denna fullständiga titel har jag funnit i Upsala-Posten nr 14 den '"
s 1868. Den senare

delen (20 sid.) av avhandlingen, som upptages såsom självständigt arbete i Dahls läraremairikel

och i Uppsala domkapitels protokoll kallas »vidfogad skrift», har ej levererats till något biblio-

tek från .'K. P. Landin i Gävle. .Största delen av 1868 års tryck förstördes nämligen vid Gävle

stads stora brand 1869 enligt dennes egen uppgift.

Edlund, Nils Petrus. F. 1850.

Hvilar barndopet pä biblisk grund? Afhandling ... af Nils Edlund. Örn-

sköldsvik 1900. 8:0. [i], 33 s.

Ventilerad i Härnösand "5 1900.

Edquist, Carl. F. 1870.

Läseriet i Skelleftebygden under 1800-talet. Stockholm 1917. 8:0. 166 s.

Källor sid. 165— 166.

Ventilerad i Luleå ^9 1917.

Ekelund, Carl Theofil. F. 1863.

Bidrag till dopritualets historia med särskild hänsyn till svenska kyrkan, i.

.\{ Th. Ekelund. Karlstad 1909. 8:0. 127 s.

Ventilerad i Karlstad ""c 1910.
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Fröding, Olof Herman. F. 1858.

En studie öfver Fuchsiska substitutionsgriip])er och funktioner af O. H.

Fröding. Upsala 1892. 4:0. 21 s. (Ur: Hudiksvalls h. allm. läroverks års-

redogör. 1891/92.)

Ventilerad i Strängnäs ^,'4 1892.

*Gabrielsson, Johan. F. 1846.

Satser, angäende den kristna kultens grundsatser, som . . . försvaras af Johan

Gabrielsson... Westeräs 1876. 8:0, 15; s.

Ventilerad i Västerås "!s 1876.

*Grenholm, Per August. F. 1824, d. 1884.

De allmännaste grunddragen af naturvetenskapernas utvecklingshistoria, ut-

gifne af P. A. Grenholm. Hernösand 1860. 8:0. [i], 29 s.

Ventilerad i Härnösand "5 1S60.

Gunnarson, Jöns Peter. F. 1859.

Kyrklig häresi. Historisk-dogmatisk studie af P. fnmnarson. i. Afhand-
ling . . . Lund 1905. 8:0. [2], i86, [i] s.

Ventilerad i Göteborg ''s 1905.

Hammargren, Jakob Albert. F. 1861.

Bidrag till Ljustorps pastorats kyrkliga historia af Jak. Alb. Hammargren.
Hernösand 1896. 8:0. [2], 125 s.

Källförteckn. s. [2].

Ej ventilerad.

*Hamnqvist, Johan Gustaf. F. 1830, d. 1883.

En kort tramstallning om de äldre grekiska folkstammarna och deras in-

bördes förhållande. Afhandling, hvilken ... af J. G. Hamn([vist, till offentlig

granskning framställes . . . Karlstad 1864. 8:0. 20 s.

Ventilerad i Skara ^
i. 1864.

*Hedelius, Volrath Emil. F. 1851.

Anmärkningar och öfningsuppgifter till Euklides' fyra första böcker, fram-

stälda och samlade af Emil Hedelius. Afhandling... Göteborg 1890. 8:0

[i], 71 s. + i bl. teser.

Ventilerad i Göteborg ""ii 1890.

Hedner, Olof Johan. F. 1861.

Historiekunskapens praktiska resultat för prästerlig tjänstjöring. Avhandling
av O. J. Hedner. Karlstad 1899. 8:0. 51 s.

Ventilerad i Karlstad 'i 1900.

Helgesson. Rasmus. F. 1849.

Om opera supererogatoria inom den romerska kyrkan. Afhandling, som . . .

försvaras... af R. Helgesson. Karlskrona 1893. 4:0. 28 s. (Ur: Karlskrona
h. allm. läroverks årsredogör. 1892/93.)

Ventilerad i Lund ''e 1893.

I

I
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*Herslow, Carl Christian Peter. F. 1836.

Sur Torigine de Tesprit analytique des langues romanes. Essai philolo-

gique . . . présenté ä la discussion publique . . . par C. Herslow. Göteborg 1865.

8:0. [2], 56, [4] s.

Ventilerad i I.imd •', n 1865.

Hjelmérus, Alfred. F. 1859.

Filosofien och dess studium vid de svenska skolorna frän äldsta tider intill

våra dagar. Denna afhandling kommer att . . . till ofientlig granskning fram-

ställas af Alfred Hjelmérus. Göteborg 1891. 8:0. 43 s.

Ventilerad i Linköping ''10 1891.

Hurtig, Carl. F. 1847, d. 191 2.

Den moderna nykterhetsrörelsen inför den heliga skrift. Afhandling, som
. . . till offentlig granskning framställes af Carl Hurtig. . . Upsala 1892. 8:0.

[2], 104 s.

Ventilerad i Uppsala '','jo 1892.

*Jacobsson, Axel Justus. F. 1858, d. 1921.

T. Calpurnii Siculi Bucolica ex recensione Henrici Schenkl sueticis versibus

expressa. Accedunt theses quinque. Quam disputationem . . . defendet Axel

lustus Jacobsson. Upsalia; 1890. 8:0. [i], 55, [i] s. [Omslagstitel: Calpurnii

Siculi Idyller i svensk öfversättning af Axel Jacobsson.]

Ventilerad i Härnösand '^/n 1890.

Studiorum Lucretianorum specimen. Commentatiuncula, quam adiectis the-

sibus . . . defendet Axel lustus Jacobsson... Upsaliae 1891. 8:0. 39, [2] s.

Ventilerad i Skara '',.1 1891.

Johansson, Gustaf Albert.

Se: Vcernéus, Gustaf Albert y:soti.

Johansson, Johan Fredrik. F. 1875.

Själavård utom församlingstjänsten bland Sveriges folk. Några synpunkter

för den s. k. inre missionen. Avhandling jämte teser, som . . . framställas till

offentlig granskning... av J. F. Johansson. Visby 1909. 8:0. [i], 40 s.

Litteraturförteckn. i slutet 2 opag. sidor.

Ventilerad i Visby 'Vi= 1909.

*Jonzon. Bror Gustaf Samuel. F. 1855.

Om slafveriet och tjänstehjonsförhällandet enligt den mosaiska lagen. Af-

handling, som . . . till offentlig granskning framställes af B. G. Jonzon . . . Sö-

derhamn 1890. 8:0. 51, [i] s. [Omsl. och titelbl. tr. i Uppsala.]

Ventilerad i Uppsala '12 i8go.

Juhlin, Gottfrid. F. 1863.

Protestantiska Episkopala kyrkans mission bland svenskarne i Norra .\me-

rika af G. Juhlin. Karlstad 1902. 8:0. 36 s.

Ventilerad i Karlstad 'e 1902.
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Kastengren, Johan August. F. 1854.

Texter och homiletiska \inkar till vanligast förekommande kasualtal af

J. A. Kastengren. Eskilstuna 1896. 8:0. [3], 44 s.

Ventilerad i Strängnäs ^i i8q6.

*Keijser, Gustaf Jacob. F. 1844, d. 1916.

Päfvedömets regress. Ett kapitel ur grundlinier till den kristna kyrkans

historia af Gust. Jac. Keijser. Stockholm 1875. 8:0 [i], 48 s.

Ventilerad i Stockholm ^'4 1875.

Key-Åberg, Karl Vilhelm Viktor. F. 1861.

De diplomatiska förl)indelserna mellan Sverige och Storbrittanien under

(iustaf IV Adolfs senaste regeringsår (7 sept. 1807— 13 mars 1809) av K. Key-

.4berg. Upsala 1891. 8:0. [i], 100 s.

Ventilerad i Lund ^Vio 189 1.

Denna avh. utgör fortsätln. av samme förfs: »De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige

och Storbritannien under Gustaf IV Adolfs krig emot Napoleon intill konventionen i Stralsund

den 7 sept. 1807. .M;. afh. Upsala 1890.»

Kjellgren, Karl Gustaf. F. 1860.

Hundra är på världsmissionstältet. Några ord om Londonmissionssällskapet

(London Missionary Society) och dess insatser i det kristna missions- och kultur-

arbetet bland hednafolken af Karl G. Kjellgren. Stockholm 1897. 8:0. [6],

241 s. -|- I bl. rättelser.

Källförteckn. s. [3, 4].

Ventilerad i Härnösand "i i8g8.

*Klintberg, Mathias Victor. F. 1847.

Théses frangaises, anglaises et allemandes. i, 2 [La formation du son

nasal fran^jais.], 3— 7. A soutenir . . . ]iar ^L Klintberg. Visby 1888. 8:0.

12 s., I pl.

Ventilerad i Visby ",5 1888.

Källström, Johan Arvid. F. 1853, d. 1910.

Bidrag till den svenska pietismens historia, i. Pietismen före konventikel-

plakatet (1726) af Arvid Källström. Stockholm 1894. 8:0. [3], 239, [i] s.

Enl. förf. är detta arbete en fortsättning av J. A. Lindgrens avh. »Bidrag till den svenska

pietismens historia . . .», I (1879).

Ventilerad i Uppsala '^5 1894.

*Lange, Lars Johan. F. 1836, d. 191 1.

Satser [innertitel: Om Guds rike. A. Om Gud. B. Om Guds rike.],

hvilka . . . till oftentlig granskning . . . framställas af L. J. Lange. Wexiö 1874.

8:0. 28 s.

Ventilerad i Växjö -"5 1874.

Levan, Oskar Nilsson. F. 1862.

Studier öf\er Gamla Testamentets \ärde, ur frälsningshi torisk synpunkt.

.\f Oskar Nilsson Levan. Lund 1891. 8:0. [3], 178 s.

Ventilerad i Lund "''t 1 89 1.
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Levedal, Anton Julius. F. 1857, d. 19 16.

Kyrkliga lifsfrägor i kritisk belysning af Anton Levedal. Linköping igoo.

8:0. 63, [i] s.

Ventilerad i Linköping ",'.. 1900.

Lindblom, Jakob Nathanaél. F. 1862,

Menniskans lekamliga dödstillstånd. Eskatologisk studie [af] J. N. Lind-

blom. Göteborg 1904. 8:0. i—xv, 16— 161 s. + i bl. rättelser.

Ventilerad i Göteborg ^,5 I904-

Lindegren, Erik Gustaf Daniel. F. 1862.

Davids 51^ psalm. Inledd, öfversatt samt förklarad af E. G. D. Linde-

gren. Göteborg 1899. 8:0. [4], 75 s.

Ventilerad i Göteborg ''10 1899.

Lindskog, Erik Vilhelm. F. 1841.

Om den mänskliga viljans frihet och verksamhet. Afhandling ... af E. V.

Lindskog... Stockholm 1892. 8:0. [2], 45 s.

Ventilerad i Skara °',ii 1892.

Den sista inför domkapitel ventilerade lektorsavhandling.

*Lindstam, Johan Magnus. F. 1843, d. 1907.

Satser [Innertitel: Om menniskans förening med Gud.], hvilka . . .
till of-

fentlig granskning... framställas af J; M. Lindstam. Wexiöi87g. 8:0. 33 s.

Ventilerad i Växjö ",10 1879.

Lundborg, Gustaf Oscar. F. 1860.

Om hvilodagen. Apologetisk studie af Gust. Lundborg. Linköping 1902.

8:0. [3], 65 s.

Ventilerad i Linköping "5 1902.

Lundin, Gustaf Adolf. F. 1847.

Folkkyrkan. Apologetisk studie af Gust. Lundin. Eksjö 1900. 8:0. 99 s.

Ventilerad i Linköping '' 10 1900.

Lundskog, August. F. 1847.

De viktigaste krafven på den kristliga kulti)redikan. Afhandling, som jämte

teser . . . till offentlig granskning framställas ... af August Lundskog. Falun

1891. 8:0. [i], 35 s.

Ventilerad i Västerås "110 1891.

Lundström, Ernst Hjalmar Johannes. F. 1871.

Bidrag till Livlands kyrkohistoria under den svenska tidens första skede

från Rigas intagande 1621' till freden i Oliva 1660. Af Ernst Hj. J. Lund-

ström. Uppsala 1914. 8:0. XX, 301, [i] s., 2 pl.

Källor och litteratur s. ix—XX. Utom de 2 pl. finnas 4 portr. och 4 fig. i texten.

Ventilerad i Karlstad '' n 1914-
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Malmgren, Gustaf Daniel. F. 1873, d. 191 8.

Den missionerande kyrkan. Praktisk-teologisk studie af d. 1). Malmgren. 1.

[Omsl.: Afhandling . . .]. Göteborg 1908. 8:0. [2], 75 s.

Ventilerad i Göteborg ^'3 1908.

Mathesius, Nils Aron. F. 1837.

Théses . . . par X. A. Mathesius. i. Trois chapitres de lexicologie fran-

gaise rediges pour Tenseignement secondaire. 2. The dying warrior by Rune-

berg. Translation in the metre of the original. Stockholm 1891. 8:0. [2],

56, [ij, 6 s.

Ventilerad i Skara '' n 1891.

*Mazer, Theodor Alfred. F. 1845.

-Studier öfver tilipperbrefvet. Afhandling, som jemte vidfogade teser . . .

till offentlig granskning franiställes ... af Theodor Alfred Mazer. Stockholm

1890. 8:0. [i], 102 s.

Med källforteckn. s. 3—4.

Ventilerad i Strängnäs "< 1890.

*Nygren, Carl Samuel. F. 1807, d. 1883.

Satser [i (om Jesu parabel den otrogne Gärdsfogden. <Lucae 16 cap.>»),

2—5], hvilka . . . utg. af Carl Samuel Nygren . . . till offentlig granskning fram-

ställas .. . Lund 1865. 8:0. 7 s.

\'entilerad i Karlstad '^
s 1865.

Näsström, Fritz Theodor. F. 1867.

Skapelsen enligt biblisk framställning. Pastoralafhandling, som . . . till of-

fentlig granskning framställes af Fritz Xäsström . . . Norrtelge 1904. 8:0. viii,

124, [2] s.

Ei ventilerad.

Ohlsson, Anders Georg Nathanael. F. 1861.

Är askes enligt luthersk uppfattning förenlig med en kristens frihet: Teo-

logisk afhandling, som... försvaras... af Nathanael Ohlsson. Lund 1895.

8:0. [i], 38, [i] s.

Ventilerad i Lund ",9 1895.

*01ai, Håkan. F. 1850.

Om introduktionen eller den s. k. kyrkotagningen. En pastoraltheologisk

studie, hvilken . . . försvaras... af H. Olai. Lund 1890. [2], 83, [i] s.

Ventilerad i Lund ^5 1890.

Olsson, Ingvar. F. 1852, d. 191 5.

De epodis Horati annotationes variae. Scripsit Ingvar Olsson. Vexionese

1892. 4:0. [3], 59 s. (Ur: AVe.xiö h. allm. läroverks årsredogör. 1891/92.)

Litteraturförteckn. s. [3].

Ventilerad i Växjö ^3 1892.



DOMKAPITELSAVHANDLINGAR EFTER l8gO 617

*Oseen, Daniel Oscar Fredrik. F. 1855.

Studier i försoningsläran med anslutning till Anselm. Afhandling, som

jemte theser . . . till offentlig granskning framställes af D. O. F. Oseen . . .

Lund 1887. 8:0. [i], 70 s.

Titelbl. och teser omtryckta, Växjö 1902.

Ventilerad i Linköping ''/lo 1887.

Pehrsson, Fetrus (Per). F. 1867.

De till Sverige inflyttade vallonernas religiösa förhållanden. En studie

öfver svenskt församlingslif och religionslagstiftning på 1600-talet. [Omsl.:] Af-

handling, som . . . till offentlig granskning framställes af Per Pehrsson . . . Upp-

sala 1905. 8:0. 203, [i] s.

Förteckning på använda källskrifter och litteratur s. 18— 24.

Ventilerad i Uppsala ^6 1905.

*Quensel, Johan Oscar. F. 1845, d. 191 5.

Om ett testimonium spiritus sancti internum såsom den subjectiva grunden

för Bibiens auctoritas normativa. Afhandling ... af Oscar Quensel. Göteborg

1875. 8:0. 35 s.

Ventilerad i Göteborg '6 1875.

Rosengren, Josef Henrik Teofil. F. 1863.

Augustin Ehrensvärd. Historisk afhandling, som jemte åtföljande teser . . .

försvaras af Josef Rosengren. Ve.xiö 1891. 8:0. 71 s.

Ventilerad i Växjö "/" 1891.

Rundgren, Viktor Emanuel. F. 1869.

Statistiska studier rörande svenska kyrkan. Afhandling, som . . . försvaras . . .

af Viktor Rundgren. Örebro 1897. 8:0. 83, [2] s.

Källförteckn. s. 7.

Ventilerad i Strängnäs ^',3 1897.

Rune, Lars Albin. F. 1863.

Om kyrkans handlande med konfirmanderna. Med särskild hänsyn till

svenska förhållanden. Af .\lbin Rune. Afhandling... Karlstad 1896. 8:0.

52 s.

Källförteckn. s. 2.

Ventilerad i Karlstad '',5 1896.

Rydholm, Peter Magnus. F. 1853.

Läran om nådens ordning i lutherska kyrkan. En undersökning af P. Ryd-

holm. Göteborg 1896. 8:0. 246, [2] s.

Ventilerad i Göteborg "5 1896.

Sandin, Axel Simeon. F. 1860.

Hvad fattas i Kristi lidanden? Några tankar öfver Kol. i: 24, med af-

seende särskildt fästadt vid Bibelns försoningslära af Axel Sandin. Piteå 1900.

8:0. [3], 160 s.

Ventilerad i Härnösand '',3 1901.
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Segerquist, Per Erik Fredrik. F. 1844, d. 191 1.

Profeten Sacharja. Kap. i—3. Försök till ötVersättning och utläggning.

Exegetisk afhandling, som . . . till oftentlig granskning framställes af P. E. Fredr.

Segerquist... Upsala 1893. 8:0. [2], 74 s.

Ventilerad i Uppsala '' lo 1893.

Sjöstrand, Nils Magnus. F. 1858, d. 1897.

Loci nonnuUi grammaticse latinse examinati. Theses, quas . . . defendet

Nils Sjöstrand. Lundge 1891. 8:0. [i], 23 s.

Ventilerad i Kalmar "j 1 891.

Editio altera auctior emendatior. Lunds 1892. 80. [2], 29 s.

De vi et usu supini secundi lutinonim. Commentatio, quani . . . defendet

Nils Sjöstrand... Lundae 1891. 8:0. [4], 54 s.

Ventilerad i Stockholm "/lo 1891.

In syntaxin Driegerianam notationes nonnullse. Scripsit Nils Sjöstrand.

Lundae 1892. 8:0. [i], 40 s.

Ventilerad i Lund °*/io 1892.

Svartengren, Torsten Hildebrand. F. 1847, d. 1920.

Det evangeliskt lutherska sakranientsbegreppet af T. H. Svartengren. Luleå

1898. 8:0. [3], 38 s.

Litteraturfbrteckn. s. [2— 3].

Ventilerad i Hiirnösand "^.i 1899.

Svenning, Sven Albert. F. 1853.

En undersökning om den saliggörande tron enligt Nya Testamentet. Af-

handling .. . af S. A. Svenning. Göteborg 1895. 8:0. 51 s.

\'entilerad i Göteborg " n 1895.

Thölén, Carl Herman. F. 1871.

Det kyrkliga ämbetet enligt biblisk-luthersk åskådning af C. H. Thölén.

[Omsl.: Afhandling...] Göteborg 1908. 8:0. 207, [i] s.

Ventilerad i Göteborg '^,'3 1908.

Tidstrand, Lars Johan. F. 1856.

Om sammanhanget mellan lärorna om den heliga skrift såsom nådemedel
och såsom källa och norm för den teologiska vetenskapen af L. J. Tidstrand.

Venersborg 1891. 8:0. 14 s.

Ventilerad i Skara =^9 1891.

Vsernéus, Gustaf Albert J:son. F. 1861.

Nupta fluvii. Tragoedia, quam ... p. p. Alb. Johansson. L Venersburgi

1891. 8:0. X, 22 s.

Ventilerad i Linköping "4 1S91.

Wahrenberg, Carl Gustaf. F. 1859.

Abraham Pettersson som homilet. En studie i den svenska predikans
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historia under förra seklet. [Omsl.:] Afhandling, som . . . försvaras af C. G.

Wahrenberg . . . Upsala i8g6. 8:0. [3], 50 s.

Ventilerad i Uppsala ",'4 1896.

*Westholm, Gustaf Alfred. ¥. 1832, d. 1904.

Satser [Om förhållandet mellan k)-rka och stat, särskildt svenska kyrkans

före och efter reformationen.] i— 6, som . . . försvaras af Gust. Alfr. West-

holm. Westerås 1872. 8:0. 8 s.

Ventilerad i Västerås ^is :872.

*Westman, Wilhelm Emil Fritiof. F. 1850, d. 1910.

Försök till framställning af diakonatets behöflighet och anordning i vår

kyrka af Emil Westman. Stockholm 1882. 8:0. 41 s.

Ventilerad i Strängnäs ^, i? 1882.

*Wetterberg, August Leander. F. 1848. d. 1908.

Teser [Innertitel: (i.) Teser i kristendom. (2.) Teser i filosofisk propedev-

tik.], som . . . till offentlig granskning framställas ... af A. L. Wetterberg.

Upsala 1885. 8:0. 14 s.

Ventilerad i Uppsala ", n 1885.

Wibling, Carl Efraim Leonard. F. 1859, d. 1920.

Carl X Gustaf och Georg Rakoczy II. Af Carl Wibling. Lund 1891.

8:0. [i], 66 s.

Ventilerad i Lund '^,11 1 89 1.

*Widegren, Thor David Gunnar. F. 1842, d. 1907.

Theses [i. (Om Aristophanes' angrepp pä Sokrates i »Molnen».) 2. (Om
frågesatser i oratio obliqua i latinet.). 3. (Om ^uu//i causale.).], quas . . . de-

fendet Gunnar Widegren . . . Upsalise u. å. [1868.] 8:0. 11 s.

Ventilerad i Linköping ' n 1868.

Wikström, Aloander. F. 1859.

En modern doplära, granskad i skriftens och historiens ljus. Afhandling,

som . . . till offentlig granskning framställes af .'Vloander Wikström . . . Stock-

holm 1896. 8:0. [5], 69 s.

Litteraturförteckn. s. [3— 5.]

Ventilerad i Uppsala '','6 1896.

Wimmercranz, Carl Otto Fredrik. F. 1859.

Om dekalogen eller tio Guds bud. Afhandling som jämte teser . . . til!

oftentlig granskning framställas... af F. Wimmercranz. Hernösand 1891.

8:0. 29 s.

Ventilerad i Härnösand ^4 1891.

Wintzell, Daniel Knut. F. 1858.

De hellenismo Horatii quaestiones nonnullae. i. Scripsit Knut Wintzell.

Lundae 1892. 8:0. 26 s.

Ventilerad i Lund ^ n 1892.
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*Zweigbergk, Anton Herman von. F. 1849, d. 1882.

Om lagen och evangelium. Aforismer, hvilka . . . till offentlig granskning

tVamställas af A. H. v. Zweigbergk . . . Jönköping 1S78. 8:0. 29 s.

Ventilerad i Skara ""/n, 1878.

*Asbrink, Fredrik Theodor Laurentius. F. 1839, d. 19 12.

Satser [innertitel: i. Om Bibeln såsom en bok af Gud. 2. Om theologi.

3. Om den rom. katholska kyrkan och fyra slags reformation. 4. Om den
gudomliga nådens och den menskliga frihetens förhållande till h^•arandra. 5.

Om dopet. 6. Om confirmationen. 7. Om högmesso-gudstjensten. 8. Om
husförhören. 9. Om casualier. 10. Om prestbetyg (fullständiga prestbetyg eller

flyttningsattester).], som . . . framställas till offentlig granskning ... af Fr. Th.

L. Asbrink. Upsala 1876. 8:0. 35, [i] s.

Ventilerad i Uppsala % 1876.

*Öhrwall, Petrus. F. 1846.

Nådeverken kritiskt dogmatiskt framställda, .\fhandling, som . . . försvaras . . .

af Petrus Öhrwall. Östersund 1888. 8:0. 109 s.

Ej ventilerad.

»Öländer, Adolf Fredrik. F. 1820, d. 1890.

Satser [i—8 jämte en inledande uppsats — utan titel — om rättfärdiggörelsen

genom tron enligt apostlarne Paulus och Jakob], som . . . till offentlig gransk-

ning framställes af Adolf Fredrik Öländer. Linköping 1859. 8:0. 11 s.

Ventilerad i Linköping ''s 1859.

Östgren, Nils Magnus. F". 1866.

Den evangelisk-lutherska konfirmationens begrepp och praxis af Nils Öst-

gren. Lund 191 1. 8:0. VIII, 214 s.

Med litteraturförteckn. s. [v—viii].

Ventilerad i Härnösand "9 191 1.



BIHANG.

Smärre rättelser till Aks. Josephsons Avha?id/ingar ock program.

Bråte, Er.

Äldre Vestmannalagens ljudlära . . . UUA. 1887. Bör även stå: K. ai'h. St.

Bring, Ebbe Gust.

De baptismo ... K. avh. Link. Bör utgå.

Imfr Svensson. Sven Gust. (Genom förbiseende har praeses blivit upptagen ss. författare.j

Culin, And. Magn.
De circumci,sione. Quaestiones. Lundae 187 1.

Rör vara: De circumcisione. Qusstiones, quas simul cum commentati one

de alliteratione carminum populi septentrionalis antiqui . . . Commentatio de

alliteratione . . . [Med särskilt titelblad på svenska sid. 27— 28 lydande:] Bok-

stafsrimmet i fornnordiska skaldespråket.

Detta har Dr Culin godhetsfullt påpekat, alldenstund man av Dahls Lärovärks-matrikel

lätt kan få den uppfattningen, att det är fråga om en särskild avhandling.

Engstrand, Carl Joh. Henr.

Kritisk lielysning ... Pr. Nyk. Bör även stä: K. avh. Link.

Hagström, Kl. Alfr.

Medeltidens munkväsende . . . AV. avh. Strinäs. Bör vara: K. avh. Str:näs.

Hernlund, Carl Hugo.
Förslag och åtgärder ... K. avh. St. Bör vara: K. avh. J'isby.

Kc.clow, Carl Chr. Pet.

Sur ror.£;ine de lesprit . . . Ak. avh. L., K. avh. L. Det senare bör ut.^å.

Kolmodin, Joh. Ad.

[Teologiska! Aforismer . . . K. avh. St. Bör vara: K. avh. Visby.

Detta har Aks. An. redan påpekat.

Rullandar. Per Em.
De »orationis obliquae > ... K. a\h. Link. Bör utgå.

Detta har Aks. An. redan påpekat.
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Lagerlöf, Bengt Leon. Christ.

Aphörismi quibus ... K. avh. Str:näs. Bör vara: K. ark. Karht.

Linnarsson, Nils Joh. Aug.

Elementar-stereometri ... Pr. Skara. Bör även stå: K. avh. Skara.

Möller, Astolf Mozart.

Om algebraiska a;quationers . . . Ak. avh. L. Bör vara: K. avh. L.

Möller, Carl Ax. Frith.

Quelques möts . . . .\k. avh L. Bör vara: K. avh. L.

Neander, And.

liidrag till den svenska . . . .Ak. avh. U. Bör vara: K. avh. U.

Olbers, Ernst Gust. Ferd.

Den c\angelisk-hitlicrska . . . K. a\h. U. Bör vara: Ak. avh. U.

Olde, Eman. Math.

De linfluence . . . .\k. avh. L., K, avh. 1,. Det se/iare hur utgå.

Personne, John Wilh.

(Irunddragen till Gamla testamentets ... Pr. s. St. Bör även stå: K. avh. St.

Rosell, Ant.

Om förhållandet mellan ... K. avh. r Bör utgå.

Enl. förfts egenhändiga biografi.

Rödström, Per.

Lucianea. i . . . Pr. H:vall. Bör även stå: K. avh. H:sand.

Stenquist, John Ulr. Georg.

Psalmus VIII... K. avh.: Bör utgå.

S. var förut lektor i Jönköping och avlade endast undervisningsprov i Skara. Jinfr Skara

stiftstidn.

Wetterberg, Aug. Leander.

Om arfsynden. Göteborg 1S89. K. avh. Göteb. Bör vara: Om arfsyn-

den. Aforismer. Göteborg 1888. 8:0. 20 s. K. avh. Str:näs.
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